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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 28/18 Revisjonsplan 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00126-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2018 til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonsplan 2018 Frogn kommune, Egenvurdering uavhengighet Frogn kommune 
2018 

SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger KPMG AS sin revisjonsplan for 2018 for Frogn kommune, datert 
27.8.18.  

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 6:  

§ 6. Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale 

eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg 
løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som 
følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler 
med revisor.  

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 25.september 1992 nr.107 om 
kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77 nr. 10 og er en presisering av § 77 nr. 4. 

Revisjonsplanen  
Revisjonsplanen gjelder for revisjonsåret 2018, dvs. perioden juni 2018 til mai 2019, 
jf. revisors frist til 15.4.2019 for å avgi revisjonsberetning for regnskapsåret 2018. 

Fokusområder 
KPMG AS har listet opp følgende fokusområder: 

Kjerneprosesser/områder 
1. Inntekter
2. Innkjøp
3. Lønn inkl. pensjoner

Andre viktige områder i revisjonen 
4. Driftsmidler
5. Finansområdet
6. Periodiseringsposter
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7. Avsetning for forpliktelser 
8. Ikke-rutine transaksjoner 
9. Merverdiavgift 
10. Investeringsregnskap 
11. Selvkost 
12. Budsjett 
13. Disponeringer / egenkapital 
14. Årsregnskap og årsberetning 
15. Drøbak Frogn Idrettsarena KF 

 
Erfaring fra fjorårets revisjon 
KPMG AS tar hensyn til de erfaringer som ble gjort i fjor for å følge opp 
forbedringsmuligheter hos kommunen og i KPMG sin revisjon. Dette gjelder 
områdene: 
 
 Innkjøp 
 Investeringsregnskap 
 Budsjett 
 Bokføringsloven 

 
Vurdering av uavhengighet 
Vedlagt følger egenvurdering av uavhengighet for oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor, datert 22.august 2018. 
 
Ifølge egenvurderingen foreligger det ingen interessekonflikter opp mot Frogn 
kommune som kan være med å svekke uavhengigheten til oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor. 
 
VURDERING  
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jf. kontrollutvalgsforskriften § 6.  
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den hun bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og orientere om revisjonsplanen samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 22.10.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Gjennomgang med administrasjon

Frogn 
kommune

Risikobasert

!

3

• Endringer i rammebetingelser og 
reguleringer

• Ettersyn
• Brudd på lover eller forskrifter
• Avdekkede misligheter eller feil
• Krav eller tvister

Regulatorisk forhold

• Vurdering av risiko tilknyttet 
finansiell rapportering

• Områder spesielt utsatt for 
mislighetsrisiko og feil

• Spesielle poster / transaksjoner og 
evt estimater

Finansiell rapportering

• Utvikling hittil i år / forventning for 
året

• Nye / utgåtte større leverandører
• Nye investeringer / større prosjekter 

eller anskaffelser

Økonomiske forhold

• Endring i ledelsen / personalet
• Endringer i organisering – nye eller  

utgåtte enheter
• Nye samarbeidspartnere/allianser

Operasjonelle endringer

• Endring i rutiner/ prosesser
• Interne kontroller – behov for 

forbedringer
• Endringer i IT-systemer

Prosesser og rutiner
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Fokusområder ved revisjonen

Kjerneprosesser/områder Risikovurdering

Inntekter ● L - stabil

Innkjøp ● M – stabil

Lønn inkl pensjoner ● L - stabil

1

2

3

Forståelse

4

4

Andre viktige områder i revisjonen Risikovurdering

Driftsmidler ● L - stabil

Finansområdet ● L – stabil

Periodiseringsposter ● L – stabil

Avsetning for forpliktelser ▐ Evt. ny

Ikke-rutine transaksjoner ▐ Evt. ny

3

4

5

6

7

8
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Fokusområder ved revisjonen Forståelse

5

Andre viktige områder i revisjonen Risikovurdering

Merverdiavgift ▲ M - Økning

Investeringsregnskap ● M – stabil

Selvkost ● L - stabil

Budsjett ● M – stabil

Disponeringer / egenkapital ● M – stabil

Årsregnskap og årsberetning ● M – stabil

Drøbak Frogn Idrettsarena KF ● M – stabil

9

10

11

12

13

14

15
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Erfaring fra fjorårets revisjon
Vi tar hensyn til de erfaringer vi gjorde i fjor for å følge opp forbedringsmuligheter hos kommunen og i vår revisjon.

Område Beskrivelse Revisjonstilnærming
Innkjøp - Det er noen svakheter i arbeidsdelingen knyttet til tilganger til endring a 

faste data og alenefullmakt på noen bankkonti. Ved gjennomføring av 
vedtatt organisasjonsendring vil administrasjonen foreta en gjennomgang 
av fullmaktsregisteret og registrerte attestanter og anvisere, og etablere en 
rutine for periodisk (årlig) kontroll av dette. Det skal også innføres dobbel 
fullmakt på de to siste bankkontiene.

- Vi vil følge opp status på forbedringene / endringene 
som skal gjennomføres

Investerings-
regnskap

- Det er fortsatt noe etterslep i gjennomføring av investeringsprosjekter i 
forhold til budsjett, og ubrukte lånemidler økte til ca. 155 mill kroner pr 
31.12.2017. Fra 2018 vil administrasjon legge opp til at det gjøres
eksplisitte vurderinger av dette forholdet ved 1. tertial og 2. tertial. 
Vurderingene skal synliggjøres i rapportene som legges fram for 
kommunestyret.

- Vi vil følge opp vurderingene og omfanget av 
etterslep i gjennomføring av investeringsprosjekter 
og ubrukte lånemidler

Budsjett - Administrasjon bør se på fremleggelse av obligatoriske 
regnskapsoppstillinger i forbindelse med vedtak på årsbudsjettet. Det bør 
også legges frem budsjettreguleringer knyttet til ubrukte midler på 
investeringsprosjekter.

- Vi vil følge opp at administrasjonen benytter 
obligatoriske budsjettoversikter, og at det legges frem 
budsjettreguleringer knyttet til ubrukte midler på 
investeringsprosjekter

Bokføringsloven - Kommunen har utfordringer med å hente ut rapporter fra Agresso til 
dokumentasjon av årsoppgjøret. I følge administrasjonen er de lovet nye 
rapporter i neste versjon av økonomisystemet som forventes i 2018

- Vi vil følge opp status på tilgang til rapporter fra 
Agresso i årsoppgjøret
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Vesentlighet
Driftsinntekter (fjorårstall)

MNOK 1 134 (MNOK 1 083)

Total vesentlighet

MNOK 17 (MNOK 16)

I % av driftsinntekter 1,2 % (1,5 %)

Våre vesentlighetsgrenser
Vesentlighet representerer det nivået av feilinformasjon som vi 
tror vil påvirke beslutning til brukerne av regnskapet. Det 
inkluderer både kvantitative og kvalitative faktorer.

For å respondere på aggregert risiko, designer vi våre egne 
prosedyrer for å oppdage feilinformasjon på et lavere nivå av 
vesentlighet. Vi justerer dette nivået lengre ned for punkter som 
er av spesifikk interesse for brukerne av kvalitative årsaker.

Nivå på feil som 
følges opp med 
ledelsen

Vesentlighet for regnskapet 
som helhetMNOK 2,0

(MNOK 0,9)
MNOK 13
(MNOK 12)

Vi vil rapportere:

Justerte 
revisjonsdifferanser

Ikke justerte 
revisjonsdifferanser

Feil og utelatelser
i notene
(korrigerte og ikke korrigerte)

XXX

Vesentlighet

Vesentlighet vs andre
beregninger

2018 2017

Eiendeler

Egen-
kapital

2,3% 2,5%

0,5% 0,5%

7

Vesentlighet for 
handlinger for å 
avdekke 
individuelle feil

MNOK 17
(MNOK 16)
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Fokusområder ved revisjonen

1 Inntekter

Regnskapsposter

- Inntekter

- Kundefordringer

Inntekter
Kundefordringer

Inntekter

- Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen

- Innhente budsjett og fjorårstall og vurderinger av vesentlige endringer 

- Innhente oppgaver eller opplysninger knyttet til overføringer, skatter mv

- Brukerbetalinger – analyser og etterberegninger mv

- Tilskudd – utnyttelse av tilskuddsordninger og periodisering av tilskudd, samt oppfølging av bundne 
fond

Kundefordringer
- Gjennomgang av kommunens rutine for oppfølging av kundefordringer og vurdering av tapsutsatte 

fordringer

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

8
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Fokusområder ved revisjonen

2 Innkjøp

Regnskapsposter

- Kjøp av varer og tjenester

- Leverandørgjeld

- Bank

Inntekter
Kundefordringer

Kjøp av varer og tjenester

- Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen herunder tilgangskontroller.

- Innhente budsjett, fjorårstall, og vurderinger av vesentlige endringer

- Kontroll av grunnlag for og attestasjon av momskompensasjon for hver termin

Leverandørgjeld

- Gjennomgang av kommunens rutine for oppfølging av leverandørgjeld, og vurdere behov for å 
innhente eksterne bekreftelser på et utvalg av leverandører.

Bank

- Innhente årsoppgaver fra bank for kontroll av bankavstemminger. Oppfølging av internkontroll / 
fullmakter tilknyttet utbetalinger.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

9
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Fokusområder ved revisjonen

3 Lønn

Regnskapsposter

- Lønnskostnader

- Sykelønnsrefusjoner

- Annen godtgjørelse

- Reiseregninger

- Pensjonsmidler

- Pensjonsforpliktelse

- Pensjonskostnad

- Premieavvik 

Inntekter
Kundefordringer

Lønnskostnader

- Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen

- Innhente budsjett, fjorårstall, og vurderinger av vesentlige endringer

- Gjennomgang av kommunens avstemminger knyttet til lønnsutbetalinger, sykelønnsrefusjoner og 
annen godtgjørelse

Pensjoner

- Risiko for feil i regnskapet knytter seg til verdsettelsen av pensjonsfordringer og 
-forpliktelser knyttet til ytelsesordninger. Vi vil gjennomgå de parametere og forutsetninger som 
benyttes i beregningen, samt avstemme innbetaling lagt til grunn av aktuar mot fysiske fakturaer 
mottatt og betalt

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

10
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Fokusområder ved revisjonen

4 Driftsmidler

Regnskapsposter

- Bygninger/tomter

- Maskiner og utstyr

- Inventar

- Av- og nedskrivinger

K

Driftsmidler

- Påse at anleggskartotek er avstemt mot hovedbok

- Analytisk kontrollhandling mot totale regnskapsmessige avskrivninger

- Kontrollere et utvalg av vesentlige tilganger / avganger

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

11
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Fokusområder ved revisjonen

5 Finansområdet

Regnskapsposter

- Finansielle investeringer og 
plasseringer

- Gjeld

- Finansinntekter

- Finanskostnader

Finansielle aktiva og gjeld

- Kontroll av beholdninger/lån mot eksterne oppgaver, og evt kontroll mot gyldig vedtak for større eller 
unormale poster.

- Kontroll av minimumsavdrag, regnskapsmessig håndtering og noteinformasjon

- Påse at det er samsvar mellom låneopptak i året, bruk av lån i året og bevegelser på konto for ubrukte 
lånemidler

- Gjennomgang av rutiner for bokføring og oppfølging av formidlingslån

- Investeringer i ikke-børsnoterte aksjer og andeler av betydning vil vi innhente sist avlagte og reviderte 
årsregnskap og/eller siste resultatrapport tilgjengelig. Vurdering av bokført verdi på de største 
investeringer i ikke-børsnoterte aksjer og andeler mot egenkapital for de respektive selskapene.

- Rimelighetsvurdering av finansinntekter og kostnader mot eksterne oppgaver og fjorår/budsjett

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

12
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Fokusområder ved revisjonen

6 Periodiseringsposter

Regnskapsposter

- Kundefordringer

- Andre kortsiktige fordringer

- Leverandørgjeld

- Annen kortsiktig gjeld

K

Periodisering

- Risiko for feil knytter seg til knappe rapporteringsfrister, og vår tilnærming vil være å gjennomgå  
interne rutiner for periodisering av de vesentligste regnskapspostene

- Gjennomgang av periodiseringsposter og rimelighetsvurdering mot fjoråret for å påse at alle aktuelle 
poster er medtatt (f.eks ressurskrevende brukere), herunder gjennomgang av ledelsens beregninger og 
historisk treffsikkerhet for vurdering av periodiseringsposter

- Gjennomgå et utvalg fakturaer før og etter årsskiftet for kontroll av korrekt periodisering.

- Gjennomgå avsetningen for påløpt lønn, feriepenger og andre godtgjørelser som ikke er utbetalt.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

13
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Fokusområder ved revisjonen

7 Avsetning for forpliktelser

Regnskapsposter

- Annen kortsiktig gjeld

- Avsetning for forpliktelser

K

Avsetning for forpliktelser

- Vi vil diskutere med administrasjonen om det er forhold som tilsier krav til avsetning for forpliktelser, og 
gjennomgå eventuelle dokumenter og underliggende avtaler som underbygger administrasjonens 
vurderinger

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

14
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Fokusområder ved revisjonen

8 Ikke-rutine transaksjoner

Regnskapsposter

- Potensielt alle Ikke-rutine transaksjoner

- Gjennomgang av transaksjoner som anses for å være ikke-rutine (for eksempel spesielle 
salgstransaksjoner etc.) for å påse korrekt regnskapsføring og presentasjon.

- Vurdere interne rutiner for hvem som har mulighet for å gjøre direkteføringer i hovedbok

- Kontrollere manuelle føringer via uttrekk fra regnskapssystemet i et lesbart format over alle manuelle 
føringer i løpet av året

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

15
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Fokusområder ved revisjonen

9 Merverdiavgift

Regnskapsposter

- Merverdiavgift Merverdiavgift

- Gjennomgang av kommunens rutiner for innrapportering og regnskapsføring av merverdiavgift

- Løpende gjennomgå og attestere på kompensasjonsoppgaver for merverdiavgift

- Vi vil følge opp rutiner med tanke på dokumentasjon av faktisk bruk av kommunens boliger.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

16
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Fokusområder ved revisjonen

Investeringsregnskap

Regnskapsposter

- Postene i investeringsregnskapet Inntekter og utgifter

- Gjennomgang av kommunens rutiner og vurdering av internkontrollen

- Gjennomgang av kommunens rutiner for avslutning av investeringsregnskapet og periodisering av 
investeringsprosjekter herunder finansiering. Vi vil følge opp vurderingene og omfanget av etterslep i 
gjennomføring av investeringsprosjekter og ubrukte lånemidler

- Kontrollere at driftsutgifter ikke ligger i investeringsregnskap (og motsatt)

- Kontrollere at investeringsinntekter ikke ligger i driftsregnskap (og motsatt)

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

17

10
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Fokusområder ved revisjonen

Selvkost

Regnskapsposter

- Selvkostfond

- Selvkostnote

Inntekter og utgifter

- Gjennomgang av kommunens rutiner og vurdering av internkontrollen

- Vi vil følge opp at kommunen tilstreber at alder på selvkostfond ikke overstiger 5 år

- Kontroll av regnskapsføring av selvkostfond og selvkostnote til årsregnskapet

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

18

11
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Fokusområder ved revisjonen

Budsjett

Regnskapsposter

- Budsjettall i årsregnskapet Korrekte budsjettall i årsregnskapet

- Kontrollere at budsjettjusteringer er gjort på riktig nivå og er tilstrekkelig dokumentert

- Vurdere om det er foretatt nødvendige budsjettjusteringer, spesielt knyttet til ubrukte midler på 
investeringsprosjekter 

- Vi vil følge opp at administrasjonen benytter obligatoriske budsjettoversikter for 2019

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

19

12
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Fokusområder ved revisjonen

Disponeringer / egenkapital

Regnskapsposter

- Disponeringer i årsregnskapet

- Noteinformasjon kapitalkonto og 
disposisjonsfond

Disponeringer / egenkapital

- Innhente og vurdere kommunens avstemming av kretsløp og noter

- Kontroll av utvalg bundne fond som har vært brukt i løpet av året. 

- Innhente kommunes dokumentasjon på disponering av resultat, samt gjennomgang av 
avstemming/note for kapitalkonto og disposisjonsfond

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

20

13
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Fokusområder ved revisjonen

Årsregnskap og årsberetning

Regnskapsposter

- Årsregnskap med noter 

- Årsberetning

Årsregnskap og årsberetning

- Kontrollere at det er samsvar mellom reviderte tall og årsregnskap inkl noter

- Gjennomgang av sjekkliste for årsregnskap, noter og årsberetning for å påse at krev til opplysninger er 
oppfylt

- Vi vil følge opp status på tilgang til rapporter fra Agresso i årsoppgjøret slik at Bokføringsloven 
etterleves

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

21

14
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Fokusområder ved revisjonen

Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Forhold fra revisjon av KF

- Merverdiavgift

- Budsjett

Merverdiavgift

- Som en følge av forsinkelser i forbindelse med ferdigstillelser av anlegget er ikke de endelige 
fordelingsnøklene knyttet til fradrag for merverdiavgift klare. Vi vil gjennomgå de vurderinger som 
gjøres og de fordelingsnøklene som vil bli benyttet når disse er avklare. 

Budsjett

- Som en følge av forsinkelser i forbindelse med ferdigstillelser av anlegget er ikke de endelige 
fordelingsnøklene knyttet til fradrag for merverdiavgift klare. Vi vil gjennomgå de vurderinger som 
gjøres og de fordelingsnøklene som vil bli benyttet når disse er avklare. 

- For 2017 ble det ikke utarbeidet formelle budsjettvedtak i henhold til budsjettforskriften. Det er krav om 
budsjett i henhold til de regnskapsoppstillinger som følger av forskriften, dvs. økonomisk oversikt drift 
og økonomisk oversikt investering. Vi følger opp at dette blir utarbeidet i 2018.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

22

15
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MarJul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb April Mai Jun

Fremdriftsplan ved revisjonen Tidsplan

Vår plan, juni 2018 – mai 2019

Revisjonsplan

Oppstartsmøte

Forberedelser til 
årsoppgjøret

Oppsummering av 
interimsrevisjon

Interimsrevisjon KU-møte
Kommunestyremøte

Gjennomgang av 
årsregnskap og 
årsberetgning

Oppsummering av 
årsoppgjørsrevisjon

Årsoppgjørsrevisjon

23

Aktivitet Dato / uke

Planleggingsmøte med gjennomgang revisjonsplan Uke 34

Interimsrevisjon Uke 43 - 45

Årsoppgjørsrevisjon Uke 10 - 13 

KU-møte for behandling av årsregnskapet

Kommunestyremøte for behandling av årsregnskapet
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Vedlegg
Innhold

KPMG Kundeportal

Prepared by Client – liste (PBC)

Publikasjoner

Verdt å vite

Kurs og seminarer
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KPMG Kundeportal – effektivt for alle

37 25

Kundeportal – har vært et 
veldig nyttig verktøy, vi er nå 
i ferd med å gå over til noe 
som er enda bedre = > Clara 
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I forkant av revisjonen sender vi en PBC-liste som oppsummerer hvilken dokumentasjon vi har behov for i 
vårt arbeid. Dette bidrar til en smidig og effektiv revisjon samt et godt samarbeid mellom revisjonsteamet og 
de regnskapsansvarlige. 

Prepared by Client – liste (PBC-liste)

• Bruk av PBC-listen sikrer at 
bokføringslovens krav 
etterleves og sikrer et godt 
samarbeid mellom revisor og 
kunde. 

• Bidrar til en oversiktlig, 
hensiktsmessig og tilstrekkelig 
dokumentasjon i samsvar 
med bokføringsloven. 

26

Clara vil lette den
praktiske håndteringen 
og kommunikasjonen
knyttet til PBC-listen
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Abonner på våre nyhetsbrev

Publikasjoner og nyhetsbrev
På KPMG.no kan du abonnere på våre publikasjoner og nyhetsbrev. Publikasjonene gir innsikt i relevante 
områder innen skatt, avgift og finansiell rapportering. 

27
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Verdt å vite
https://verdtavite.kpmg.no/

28
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Du kan også enkelt abonnere 
på informasjon vedrørende
alle våre kurs og seminarer 
på KPMG.no. Kurskalender

Kurs og seminarer

29
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 29/18 Status forvaltningsrevisjon 2012 - 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00152-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Frogn Status Forvaltningsrevisjon 2012 - 2018 

SAKSUTREDNING: 
HJEMMEL  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(koml.) § 77 nr.4 følgende:  

4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det
blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger
(forvaltningsrevisjon)

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 11 og § 12 følgende:  

§ 11.Rapporter om forvaltningsrevisjon

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi 
rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om 
resultatene av disse, jf. § 8 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.  

§ 12.Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 
behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget skal gi rapport til 
kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport 
om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter 
utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 

VURDERING 
Vedlagt følger oversikt over status forvaltningsrevisjon for perioden 2012 – 2018. 

Status grønn 
De fleste saker i perioden anses avsluttet gjennom kommunestyrets endelige vedtak. 

Status gul 
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 Side 2 av 3 

Det er 3 saker som er kategorisert som under behandling. Dette gjelder følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt:  
 
 Helse og omsorg (2018): KPMG AS har i sin prosjektplan berammet at rapporten 

overleveres kontrollutvalgets sekretariat 30. november 2018, med sikte på 
behandling i kontrollutvalgets møte 10. desember 2018. 

 
 
 Prosjektstyring og investeringsbeslutninger (2018): KPMG AS har i sin 

prosjektplan berammet at rapporten overleveres kontrollutvalgets sekretariat 30. 
november 2018, med sikte på behandling i kontrollutvalgets møte 10. desember 
2018. 

 
 
 Follo landbrukskontor (2018): Dette er et fellesprosjekt mellom kontrollutvalgene 

Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås. Follo Distriktsrevisjon IKS så for seg i sin 
prosjektplan å oversende samt behandle revisjonsrapporten i oktober 2018. Dette 
er nå endret til november/desember 2018. 

 
Status oransje 
Det er 2 saker som er kategorisert som under videre oppfølging. Dette gjelder 
følgende saker: 
 
 Etikk og habilitet (2017): Frogn kommunestyre vedtok 12.3.18 i sak 16/18 

følgende: 
 

I. Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Frogn kommune følgende anbefalinger:  
 

1. Systematiserer arbeidet med å informere ansatte om kommunens etiske 
retningslinjer, og sikrer at alle ansatte er kjent med innholdet i disse og hvordan de 
skal benyttes.  

2. Iverksetter tiltak for å sikre at ansatte er kjent med bestemmelser knyttet til 
habilitet, og sikrer tilstrekkelig kunnskap om når habilitetsregelverk kommer til 
anvendelse.  

3. Vurdere behovet for å iverksette ytterligere informasjonstiltak overfor de 
folkevalgte, for å sikre at alle folkevalgte er tilstrekkelig kjent med:  

a. Relevante bestemmelser i etiske retningslinjer  
b. Gjeldende habilitetsregler, og  
c. De folkevalgtes egenansvar for etterleving av etiske retningslinjer og 

habilitetsbestemmelser i lovverket.  
4. Identifisere behov (basert på risikovurdering) for å utarbeide rutiner som kan sikre 

etterleving av Frogn kommunes etiske retningslinjer.  
5. Styrke kontrollen av at det på enhetsnivå i kommunen arbeides med etterleving av 

etiske retningslinjer, gjennom for eksempel mer spesifisert rapportering.  
6. Legger til rette i større grad for melding av avvik knyttet til manglende etterleving 

av etiske retningslinjer, og tydeliggjør overfor ansatte at avvik knyttet til eventuelle 
brudd på etiske retningslinjer skal meldes.  

7. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i virksomheten det 
foreligger risiko for at etiske retningslinjer ikke etterleves.  

8. Vurdere å utarbeide skriftlige rutiner:  
a. Til bruk for ansatte i forbindelse med gjennomføring av 

habilitetsvurderinger.  
b. For å dokumentere og holde oversikt over gjennomførte 

habilitetsvurderinger.  
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 Side 3 av 3 

II. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til 
kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder. 

 
Rådmannen skulle rapportert tilbake til kontrollutvalget innen 12.9.2018. Dette har 
ikke skjedd. Kontrollutvalget bør vurdere om en overfor rådmann skal etterlyse 
tilbakemelding i denne saken. 
 
 
 IKT-sikkerhet og drift (2017): Frogn kommunestyre vedtok 12.3.18 i sak 17/18 

følgende: 
 

I. Kommunestyret merker seg at revisjonen anbefaler at Frogn kommune setter i verk 
følgende tiltak:  
 

1. Utarbeider skriftlige rutiner som dekker alle sentrale arbeidsprosesser for styring 
av IKT-funksjonen.  

2. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i kommunens IKT- 
systemer og -løsninger det foreligger risiko for feil, mangler eller svikt, herunder 
driftsstans, nedetid mv., samt når dette kan inntreffe.  

3. Gjennomgår styringssystemet for informasjonssikkerhet, og sikrer at det oppfyller 
gjeldende krav i regelverket til behandling av personopplysninger, herunder;  

a. Etablerer system og rutiner for å sikre at oversiktene over 
personalopplysninger som behandles er oppdatert og fullstendig, og at all 
relevant informasjon om personopplysninger som behandles blir registrert.  

b. Sikrer at det blir gjennomført systematiske risikoanalyser opp mot fastsatte 
akseptkriterier, knyttet til hvor og når det kan forekomme feil og mangler 
med hensyn til informasjonssikkerhet og behandling av 
personopplysninger.  

c. Sikrer at det blir meldt avvik knyttet til eventuell mangelfull behandling av 
personopplysninger, og at meldte avvik følges opp og lukkes.  

d. Sikrer at det blir etablert tilstrekkelig rutiner for tildeling og kontroll av 
ansattes til personopplysninger som blir behandlet i fag- og fellessystemer.  
 

II. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til 
kontrollutvalget om resultatet innen to måneder. 

 
 
Rådmannen skulle rapportert tilbake til kontrollutvalget innen 12.5.2018. Dette har 
ikke skjedd. Kontrollutvalget bør vurdere om en overfor rådmann skal etterlyse 
tilbakemelding i denne saken. 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
Ås, 19.10.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Kontrollutvalget i 
Frogn kommune 

STATUS FORVALTNINGSREVISJON 2012 - 2018 
Nr. 1/18        Ajour pr 10.10.18 

Kommune Prosjekt Ansvar/ 
Utfører 

1.Tema 2.Mål/ 
problemstillinger

3.Prosjektplan 4.FR-rapport 5.Oppfølging
FR-rapport

6.Annet

Frogn 

2012: 

Prosjektstyring FDR KU 30.1.12 KU 5.3.12 KU 4.3.13 
KST 22.4.13 

KU 6.5.13 
KU 11.11.13 
KU 2.2.15 
KST 23.3.15 

Byggesaksbehandling FDR KU 30.1.12 KU 5.3.12 KU 18.12.12 
KST 25.2.13 

KU 16.9.13 
KU 31.3.14 
KST 26.5.14 

2013: 

Samhandlingsreformen FDR KU 18.12.12 KU 21.1.13 KU 6.5.13 KU 17.6.14 
KST 22.9.14 

KU 31.8.15 
KU 6.12.16 
KST 3.4.17 

Psykisk helsearbeid for barn og unge FDR KU 18.12.12 KU 21.1.13 KU 4.3.13 KU 17.12.13 
KST 24.2.14 

KU 27.10.14 
KU 16.3.15 
KST 4.5.15 

2014: 

Follo Ren IKS FDR KU 16.9.13 KU 17.6.14 KU 9.9.14 KU 11.5.15 
KST 15.6.15 

Felles 
prosjekt 

Vann og avløp FDR KU 16.9.13 KU 14.10.13 KU 17.12.13 KU 27.10.14 
KST 8.12.14 

KU 8.12.15 
KST 15.2.16 

2015: 

Barnevern FDR KU 9.9.14 KU 27.10.14 KU 24.11.14 KU 31.8.15 
KST 7.12.15 

KU 6.2.17 
KST 3.4.17 

Beredskap  FDR KU 9.9.14 KU 27.10.14 KU 24.11.14 KU 11.5.15 
KST 15.6.15 

KU 9.5.16 
KU 6.12.16 
KST 3.4.17 

2016: 

PP-tjenesten BDO KU 8.12.15 KU 1.2.16 KU 6.6.16 KU 6.12.16 
KST 3.4.17 

KU 9.10.17 
KU 14.5.18 
KST 11.6.18 

Oppfølging politiske vedtak BDO KU 8.12.15 KU 1.2.16 KU 6.6.16 KU 6.12.16 
KST 3.4.17 

2017: 
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Etikk og habilitet Deloitte KU 6.2.17 KU 19.4.17 KU 28.8.17 KU 22.1.18 
KST 12.3.18 

(frist: 6 mnd.) 

IKT – sikkerhet og drift Deloitte KU 6.2.17 KU 19.4.17 KU 28.8.17 KU 22.1.18 
KST 12.3.18 

(frist: 2 mnd.) 

2018: 

Helse og omsorg KPMG KU 22.1.18 KU 5.3.18 KU 27.8.18 

Investeringsbeslutninger/prosjektstyring KPMG KU 22.1.18 KU 5.3.18 KU 27.8.18 

Follo landbrukskontor FDR KU 9.10.17 
KST 12.3.18 

KU 22.1.18 KU 5.3.18 Felles 
prosjekt 

Statuskoder 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken utgår 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 30/18 Frogn kommune - Kjøp av revisjonstjenester 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00134-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Avgjørelsesmyndighet: 
Frogn kommunestyre 

Vedlegg: 

Vedtak i saken sendes til: 
Frogn kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Saken gjelder kjøp av revisjonstjenester for Frogn kommune. Dagens avtale samt 
bruk av opsjoner for kjøp av regnskapsrevisjon fra KPMG AS, utløper 30.april 2019. 
Frogn kommune må i løpet av vinteren 2018/2019 foreta valg av ny revisjonsordning. 

Bakgrunn for saken 
Frogn kommunestyre vedtok 26.5.14 i sak 66/14 Valg av revisjonsordning i Frogn 
følgende: 

1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra om med revisjonsåret
2015 (fra 1.5.2015)

2. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo
Distriktsrevisjon 1. juni 2014, og gjelder da fra 1. juni 2015.

3. Anbudsrunde gjennomføres av kontrollutvalget v/FIKS. Det forutsettes at administrasjonen
i Frogn kommune bistår FIKS med den praktiske gjennomføringen av
anbudskonkurransen.

4. Kommunestyret bestemmer konkurransekriteriene og øvrige rammer for den fremtidige
revisjonsordningen etter innstilling fra kontrollutvalget.

5. Kommunestyret foretar endelig valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget (jf.
Forskrift om kontrollutvalg § 16)

Frogn kommunestyre vedtok 22.9.14 i sak 109/14 Sak fra kontrollutvalget - 
konkurransegrunnlaget for anbudskonkurransen om revisjonstjenester 
følgende: 

1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til konkurransegrunnlag for regnskapsrevisjonen i
Frogn kommune.
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2. Kommunestyret slutter seg til forslaget om å konkurranseutsette regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon hver for seg.

3. Dersom resultatet av konkurransen blir slik at tilbudet om felles revisjon med Vestby1

kommune blir det mest fordelaktige tilbudet, er kommunestyret innstilt på å velge dette
alternativet.

Frogn kommune inngikk i 2015 en avtale med KPMG AS om kjøp av 
regnskapsrevisjon. Avtalen gjaldt for perioden 1.mai 2015 til og med 30.april 2017, 
med opsjon for oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år. 

Frogn kommunestyre vedtok 6.3.17 i sak 36/17 Forlengelse av avtalen med KPMG 
om regnskapsrevisjonen følgende: 

1. Kommunestyret vil benytte seg av opsjonen til å fornye avtalen med KPMG AS med ett år,
fra 1. mai 2017 til 30. april 2018.

2. Kommunestyret ber rådmannen inngå avtalen med KPMG AS.

Frogn kommunestyre vedtok 18.12.17 i sak 162/17 Forlengelse av avtalen med 
KPMG om regnskapsrevisjon følgende: 

Kommunestyret vil benytte seg av opsjonen til å fornye avtalen med KPMG AS med ett år, fra 1. 
mai 2018 til 30. april 2019. 

HJEMMEL 
Det følger av lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
(koml.) § 78 nr.3 og nr.4: 

3. Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette
egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen
revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.

4. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra
kontrollutvalget.

Bestemmelsene er presisert i Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner § 16. 

Fakta  
Pr 1.6.18 har 59 kommuner og to fylkeskommuner valgt å konkurranseutsette hele 
eller deler av sine revisjonstjenester2: 

Tabell 1 – Oversikt over kommuner med annen revisjonsordning enn egenregi 
Innbyggertall 

Pr 1.1.18 
Revisjonsordning Oppdragets 

Omfang/varighet 
Oppdragsansvarlig 
revisor 

Kommuner 

1 Asker 60 926 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 1 + 1) BDO AS 
2 Askøy 29 071 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
3 Aurland 1 778 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 2) KPMG AS 
4 Austevoll 5 189 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 2) KPMG AS 

1 Det var utlyst felles konkurranse med Vestby kommune og det ble inngått avtale med samme regnskapsrevisor, 
KPMG AS. Vestby kommune har senere foretatt ny konkurranse av regnskapsrevisjon og byttet regnskapsrevisor 
i 2017 til Deloitte AS. 
2 Oversikten baserer seg bl.a. på https://www.revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjon-i-kommuner/kommuner-
med-privat-revisjon/   
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5 Balestrand 1 262 Kombinert ordning RR (egen regi) 
FR (lyses ut på anbud) 

SF Revisjon IKS 
KPMG AS (2017) 

6 Bergen 279 792 Delt oppdrag RR (4) 
FR (2 + 2) 

BDO AS 
Deloitte AS 

7 Bokn 844 Samlet m/opsjon  
vedr. FR 

RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

8 Bømlo 11 902 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
9 Etne 4 083 Samlet m/opsjon  

vedr. FR 
RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

10 Fitjar 3 194 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
11 Fjell 25 725 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
12 Frogn 15 735 Delt oppdrag RR (2 + 1 + 1) 

FR (anbud hvert år) 
KPMG AS 
Deloitte AS (2017) 

13 Fusa 3 920 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
14 Færder3 26 734 Samlet oppdrag RR+FR  KPMG AS (t.o.m. 31.12.18)  

(egen regi f.o.m. 1.1.19) 
15 Granvin 931 Samlet oppdrag RR+FR Vestlandsrevisjon AS 
16 Hadsel 8 042 Samlet oppdrag RR+FR (4 + 1) KPMG AS 
17 Halden 31 037 Delt oppdrag RR (2 + 1 + 1) 

FR (2 + 1 + 1) 
Deloitte AS 
ØKR IKS (egen regi) 

18 Haugesund 37 167 Samlet m/opsjon  
vedr. FR 

RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

KPMG AS 

19 Hole 6 833 Samlet oppdrag RR+FR (4) KPMG AS (fra 1.7.18) 
20 Hurum 9 450 Samlet oppdrag RR+FR KPMG AS 
21 Høyanger 4 154 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR 
SF Revisjon IKS 

22 Karmøy 42 243 Samlet m/opsjon  
vedr. FR 

RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

KPMG AS 

23 Klepp 19 217 Samlet oppdrag RR+FR (4 + 1 + 1) Deloitte AS 
24 Kvam 8 455 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
25 Kvinnherad 13 180 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
26 Leikanger 2 345 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR (2) 
SF Revisjon IKS 
Deloitte AS 

27 Lier 25 980 Samlet oppdrag RR (3 + 1) 
FR (2 + 1) 

KPMG AS 

28 Lindås 15 789 Samlet oppdrag RR+FR (3 + 1) Deloitte AS 
29 Lurøy 1 920 Delt oppdrag RR (2,5 + 1 + 0,5) 

FR (lyses ut på anbud) 
BDO AS 

30 Luster 5 223 Kombinert ordning RR (egen regi) 
FR (lyses ut på anbud) 

SF Revisjon IKS 

31 Lærdal 2 153 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 2) Deloitte AS 
32 Nesna 1 805 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 1 + 0,5) Deloitte AS 
33 Oppegård 27 178 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 1 + 1) Deloitte AS 
34 Os (i Hordaland) 20 573 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
35 Rana 26 230 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 1 + 0,5) Deloitte AS 
36 Rendalen 1 827 Delt oppdrag RR (2 + 1 + 1)  

FR (lyses ut på anbud) 
KPMG AS 

37 Ringebu 4 454 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 1 + 1) BDO AS 
38 Røyken 22 452 Delt oppdrag RR (2) 

FR 
BDO AS (fra 1.7.18) 
Deloitte AS 

39 Samnanger 2 463 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
40 Sauda 4 663 Samlet m/opsjon  

vedr. FR 
RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

KPMG AS 

41 Sogndal 8 059 Kombinert ordning RR (egen regi) 
FR (lyses ut på anbud) 

SF Revisjon IKS 

42 Stord 18 780 Samlet oppdrag RR+FR (4) KPMG AS 
43 Sund 7 085 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
44 Sveio 5 721 Samlet m/opsjon  

vedr. FR 
RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

45 Sør-Fron 3 146 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 1 + 1) BDO AS 
46 Time 18 699 Samlet oppdrag RR+FR (4 + 1) Rogaland Revisjon IKS 
47 Tynset 5 605 Delt oppdrag RR 

FR (lyses ut på anbud) 
KPMG AS 

                                            
3 Kommunene Nøtterøy og Tjøme ble fra 1.1.2018 slått sammen til Færder kommune. Begge kommunene har 
opprinnelig en avtale om revisjonstjenester med KPMG AS. Denne avtalen går ut 31.12.18. Fra 1.1.2019 har 
Færder kommune vedtatt å gå inn i Vestfold Kommunerevisjon, jfr. Færder kommunestyre 28.2.18, K sak 31/18.   
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48 Tysnes 2 857 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
49 Tysvær 11 023 Samlet med opsjon  

vedr FR 
RR (4 + 2) 
FR (4+2) 

KPMG AS 

50 Tønsberg4 45 360 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 1 + 1) KPMG AS (t.o.m. 31.12.18)  
(egen regi f.o.m. 1.1.19) 

51 Utsira 208 Samlet m/opsjon  
vedr. FR 

RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

52 Vaksdal 4 127 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
53 Vestby 17 486 Delt oppdrag RR (2 + 1 + 1) 

FR (anbud hvert år) 
Deloitte AS 
Deloitte AS (2017) 

54 Vik 2 674 Kombinert ordning RR (egen regi) 
FR (2 + 2) 

SF Revisjon IKS 
Deloitte AS 

55 Vikna 4 492 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 3) BDO AS 
56 Vindafjord 8 793 Samlet m/opsjon  

vedr. FR 
RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

57 Øksnes 4 541 Delt oppdrag RR 
FR (anbud hvert år) 

Deloitte AS 

58 Øygarden 4 877 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
59 Årdal 5 277 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR (lyses ut på anbud) 
SF Revisjon IKS 

      
 Fylkeskommuner     
1 Hordaland 522 539 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
2 Sogn og Fjordane 110 230 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR (2 + 1 + 1) 
SF Revisjon IKS  
Deloitte AS 

Kilde: NKRF, Revisorforeningen, Kontrollutvalgssekretariatene samt kommunenes nettsider 

 
Muligheten for å kjøpe revisjonstjenesten i markedet har nå eksistert siden 2004 og 
en begynner å få en del erfaring med konkurranseutsetting. Likevel anser en det noe 
vanskelig å komme med noen bastant konklusjon verken i den ene eller andre 
retning hensyntatt andelen av norske kommuner som har valgt revisjon i annen regi 
når majoriteten av norske kommuner fremdeles får utført revisjonstjenester i egen 
regi. 
 
 
Frogn kommunes kjøp av revisjonstjenester 
Kostnader kjøp av revisjonstjenester 
Nedenfor følger en oversikt over Frogn kommunes utgifter for kjøp av 
revisjonstjenester for perioden 2014 – 2019: 
 
(tall i hele kroner. Tall for 2018 og 2019 er oppgitt inklusiv mva.)  
 Budsjett 

2019 
Budsjett 

2018 
Regnskap 

2017 
Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
Regnskap 

2014 

Kjøp av revisjonstjenester       

Herav:       

- Regnskapsrevisjon (RR) 349 000 339 000 264 000 258 000 167 000  

- Forvaltningsrevisjon (FR) 498 000 487 000 379 000 392 000   

- Rådgivning    31 000   

       

Follo Distriktsrevisjon IKS:        

Kjøp av revisjonstjenester      1 000 000 998 000 

Endelig oppgjør FDR IKS    295 000   

       

SUM 847 000 826 000 643 000 976 000 1 167 000 998 000 
1 Frogn kommune var deleier Follo Distriktsrevisjon IKS frem til 31.12.2015 

 

                                            
4 Tønsberg kommune har i dag avtale om revisjonstjenester med KPMG AS. Denne går ut 31.12.18 og kan ikke 
forlenges. Tønsberg bystyre vedtok 23.5.18 i sak 70/18 å gå inn i Vestfold kommunerevisjon fra og med 1.1.2019.  
Fra 01.01.2020 skal Re og Tønsberg kommuner slås sammen til nye Tønsberg. I den forbindelse har 
Fellesnemnden mandat til å velge revisjonsordning. 
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Kilde: Frogn kommunes årsregnskap samt budsjett for kontroll og tilsyn. 

 
Kjøp av revisjonstjenester fra eksterne er grunnlag for mva. refusjon. 
 
Forvaltningsrevisjon  
Nedenfor følger en oversikt over forvaltningsrevisjonsprosjekt for perioden 2015 – 
2018. 

 2018x 2017 2016 2015 

Oppdragsgiver:     

Frogn kommune 1. Helse og omsorg 
2. Investeringsbeslutninger  

/prosjektstyring 

1. Etikk og habilitet 
2. IKT – sikkerhet og 

drift 

1. PP-tjenesten 
2. Oppfølging av  

politiske vedtak 

1. Barnevern 
2. Beredskap 

     

Utfører: KPMG AS Deloitte AS BDO AS  

     

Fellesprosjekt:  Follo landbrukskontor    

Deltakere: Frogn  
Nesodden 
Ski 
Vestby 
Ås 

   

     

Utfører: Follo Distriktsrevisjon IKS   FDR IKS 

     
X Forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2018 er under utarbeidelse og vil foreligge høsten/vinteren 2018. 

 
Alternative revisjonsordninger 
Nedenfor følger en oversikt over de ulike revisjonsordninger i Norge pr. 1.6.18. 
 
1 Revisjon i egenregi5 
1.1 Egen ansatt revisjon 
Dette er en ordning som ser ut til å være forlatt av de fleste kommuner. 
 
Av kommunene er det Oslo kommune, Trondheim kommune og Bærum kommune 
som fremdeles har egen ansatt revisjon. 
 
Av fylkeskommunene er det Nordland fylkeskommune som har egen ansatt revisjon.  
 
1.2 Interkommunal revisjon 
Dette er en ordning som fremdeles er i utvikling ved at flere kommune-, distrikts- og 
fylkesrevisjonsenheter har siden lovendringen i 2004 søkt å fusjonere seg til større 
interkommunale revisjonsenheter. Disse er enten registrert som egne rettssubjekt 
etter koml. § 27 eller etter IKS-loven. De fleste kommunene er i dag med i en 
interkommunal revisjonsordning. 
 
Kommunene Enebakk, Nesodden, Ski og Ås kjøper revisjonstjenester gjennom det 
interkommunale revisjonsselskapet Follo Distriktsrevisjon IKS. 
 
I Trøndelag6 har en valgt å organisere sin revisjon som samvirkeforetak etter lov 
29.juni 2007 nr.81 om samvirkeforetak (samvirkelova). 43 kommuner og Trøndelag 
fylkeskommune er omfattet av ordningen. 

                                            
5 Opplysninger i hovedsak hentet fra NKRFs oversikt over bedriftsmedlemmer, 
http://www.nkrf.no/bedriftsmedlemmer/cms/28  
6 Hentet fra http://www.revisjonmidtnorge.no/om-oss.365237.no.html  
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1.3 Kombinert revisjonsordning 
Det kan forekomme tilfeller at kommuner velger å få utført deler av 
revisjonsoppdraget i egenregi, samtidig som de konkurranseutsetter andre deler av 
revisjonsoppgavene. 
 
Som ett eksempel kan nevnes deltakerkommunene i Sogn og Fjordane Revisjon IKS 
(SF Revisjon IKS)7. SF revisjon driver regnskapsrevisjon av årsregnskap for 
fylkeskommunen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 7 kommuner (Balestrand, 
Høyanger, Leikanger, Luster, Sogndal, Vik og Årdal) og for en rekke kommunale 
foretak. Deltakerkommunene har konkurranseutsatt forvaltningsrevisjonen. Som en 
konsekvens av dette har selskapet ingen forvaltningsrevisor, og utfører per i dag ikke 
forvaltningsrevisjon. 
 
Halden kommune er ett av få eksempler på kommuner som har valgt å 
konkurranseutsette revisjonsoppdragene hver for seg, men har inngått avtale om å få 
utført forvaltningsrevisjon av ett revisjonsselskap de selv er medeier i. 
Regnskapsrevisjon utføres i annen regi. 
 
Halden8 kommune valgte å konkurranseutsette sitt revisjonsbehov i 2011, og en delt 
løsning mellom privat revisjonsselskap og kommunerevisjonen er valgt i innværende 
periode. Halden kommune har oppretthold sitt eierskap i Østfold kommunerevisjon 
IKS (ØKR IKS) og av den grunn vil bli belastet med andel (eierandelen) av 
selskapets faste kostnader. 
 
Østfold kommunerevisjon IKS er etter anbudskonkurranse gitt ansvaret for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i Halden kommune. Nåværende avtale 
gjelder for 2017 og 2018 med ytterligere opsjon på 1 + 1 år. 
 
Revisjonsselskapet Deloitte AS er etter anbudskonkurranse gitt ansvaret for 
regnskapsrevisjonen i Halden kommune. Nåværende avtale gjelder for 2017 og 2018 
med ytterligere opsjon på 1 + 1 år. 
 
2 Konkurranseutsatt revisjon 
2.1 Samlet revisjonsoppdrag hos annen revisjon 
Av de kommuner som har valgt å konkurranseutsette revisjon, ser det ut som 
hovedregel er at en da konkurranseutsetter revisjonsoppdraget samlet, dvs. både 
regnskapsrevisjon (RR) og forvaltningsrevisjon (FR). 
 
Oppegård kommune har valgt denne løsningen hvor de inngår avtale med ett 
revisjonsselskap for hele revisjonsoppdraget samlet. Nåværende avtale gjelder for 
2016 og 2017 med ytterligere opsjon på 1 + 1 år. 
 
2.2 Delt revisjonsoppdrag mellom annen revisjon 
Av de kommuner som har valgt å konkurranseutsette revisjonsoppdraget, har et fåtall 
av disse kommunene valgt å dele opp revisjonsoppdraget, dvs. at de inngår separate 
avtaler om regnskapsrevisjon (RR) og forvaltningsrevisjon (FR). 

                                            
7 Opplysningene er hentet fra SF Revisjon sine nettsider, http://www.sf-revisjon.no/  
8 Opplysningene er i hovedsak hentet fra Kontrollutvalget i Halden kommune, saksframlegg sak 17/30 Forslag til 
budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet 2018 til møtet 26.9.17.  
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Frogn kommune og Vestby kommune har valgt denne løsningen hvor de inngår 
avtale med revisjonsselskap om regnskapsrevisjon (2 + 1 + 1), men 
konkurranseutsetter forvaltningsrevisjon hvert år. 
 
Uttalelse fra rådmann 
Sekretariatet har innhentet uttalelse fra Frogn kommune v/rådmann. 
Frogn kommune v/rådmann har i e-post, datert 22.10.18, svart følgende: 
 
«Frogn kommune er godt fornøyd med KPMG som regnskapsrevisor både i forhold til 
godt og smidig samarbeid, effektiv jobbutførelse, relevante anbefalinger og 
lettfattelige, helhetlige og oversiktlige tilbakemeldinger. KPMG har gjennomgående 
god kompetanse og tilbyr spisskompetanse når det er behov for dette.» 

 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 
Privat revisjon 
En videreføring av dagens revisjonsordning med privat revisjon uavhengig av om 
revisjonsoppdraget er delt eller samlet, vil ikke medføre ekstrakostnader for Frogn 
kommune. 
 
Interkommunalt revisjonssamarbeid 
Ved en inntreden i et interkommunalt samarbeid, for eksempel Follo Distriktsrevisjon 
IKS, vil kostnadene for kjøp av revisjonstjenester mest sannsynlig øke. 
Deltakerkommunene gjør ikke innskudd i selskapet, men hefter ubegrenset av 
selskapets samlede forpliktelser etter sin prosentandel, beregnet i forhold til 
kommunens innbyggertall pr 1.1, jfr. FDRs selskapsavtale § 5 (Innskuddsplikt og 
eierandeler) 
Prosentandelen justeres av styret årlig. 
 
Kombinert revisjonsordning 
Ved en kombinert revisjonsordning, dvs. en delvis inntreden i et interkommunalt 
samarbeid, for eksempel FDR IKS, for å få utført ett av revisjonsoppdragene i 
egenregi samtidig som det andre revisjonsoppdraget legges ut på anbud, vil det ikke 
bare medføre økonomiske forpliktelser opp i mot FDR for Frogn kommune, men også 
medføre håndtering av to separate avtaler med ulike 
revisjonsordninger/revisjonsselskap.   
 
 
Konklusjon og anbefalinger 
Sekretariatet vil ikke konkludere om hvilken løsning Frogn kommune skal velge av 
fremtidig revisjonsordning. 
Imidlertid har sekretariatet valgt å formulere forslag til innstillinger for de alternative 
revisjonsløsningene som er mest aktuelle. 
 

1 Revisjon i egenregi 

1A Inntreden 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
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1. Kommunestyret vedtar at Frogn kommune trer inn i Follo Distriktsrevisjon IKS 

som fullverdig deltaker med virkning fra 1.5.2019. 
2. Kommunestyret forutsetter at selskapsavtalen for Follo Distriktsrevisjon IKS 

revideres i samsvar med vedtaket med hensyn til Frogn kommunes 
deltakerandel. 

 

2 Kombinert revisjonsordning 

2 Delvis inntreden 

2A Regnskapsrevisjon (RR) 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar at Frogn kommune trer inn i Follo Distriktsrevisjon IKS 

som deltaker med virkning fra 1.5.2019. 
2. Kommunestyret forutsetter at selskapsavtalen for Follo Distriktsrevisjon IKS 

revideres i samsvar med vedtaket med hensyn til Frogn kommune deltakerandel. 
3. Kommunestyret vedtar at avtalen med Follo Distriktsrevisjon IKS skal omfatte 

regnskapsrevisjon. 
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette forvaltningsrevisjon og 

innstille overfor kommunestyret på valg av forvaltningsrevisor. Det forutsettes at 
rådmann bistår kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av 
anbudskonkurransen. 

5. Kommunestyret forutsetter at avtale med forvaltningsrevisor skal skje årlig / etter 
avtale om 2 år med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 

2B Forvaltningsrevisjon 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar at Frogn kommune trer inn i Follo Distriktsrevisjon IKS 
som deltaker med virkning fra 1.5.2019. 

2. Kommunestyret forutsetter at selskapsavtalen for Follo Distriktsrevisjon IKS 
revideres i samsvar med vedtaket med hensyn til Frogn kommunes 
deltakerandel. 

3. Kommunestyret vedtar at avtalen med Follo Distriktsrevisjon skal omfatte 
forvaltningsrevisjon. 

4. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette regnskapsrevisjon og 
innstille overfor kommunestyret på valg av regnskapsrevisor. Det forutsettes at 
rådmann bistår kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av 
anbudskonkurransen. 

5. Kommunestyret forutsetter at avtale med regnskapsrevisor skal skje etter 
avtale om 2 år med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 



30/18 Frogn kommune - Kjøp av revisjonstjenester - 18/00134-2 Frogn kommune - Kjøp av revisjonstjenester : Frogn kommune - Kjøp av revisjonstjenester

 Side 9 av 9 

3 Konkurranseutsetting 

3A Samlet revisjonsoppdrag 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med 

regnskapsåret 2019. 
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene 

samlet og innstille overfor kommunestyret på valg av revisor for hele 
revisjonsoppdraget. Det forutsettes at rådmann bistår kontrollutvalget med den 
praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen. 

3. Kommunestyret forutsetter at avtale med revisor skal skje etter avtale om 2 år 
med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 

3B Delt revisjonsoppdrag 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenestene ut på anbud fra og med 

regnskapsåret 2019. 
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene 

hver for seg og innstille overfor kommunestyret på valg av revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Det forutsettes at rådmann bistår 
kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen. 

3. Kommunestyret forutsetter at avtale med regnskapsrevisor skal skje etter avtale 
om 2 år med mulighet for 1+1 års opsjon. 

4. Kommunestyret forutsetter at avtale med forvaltningsrevisor skal skje årlig / etter 
avtale om 2 år med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Kontrollutvalgets vedtak følger 
som innstilling i saken overfor kommunestyret. 
 
 
Ås, 22.10.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 



31/18 Møteplan 2019 - 18/00145-1 Møteplan 2019 : Møteplan 2019

KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 31/18 Møteplan 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00145-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2019: 

1.halvår 2019
Mandag 21.januar 
Mandag 4.mars 
Mandag 29.april 
Mandag 27.mai 

2.halvår 2019
Mandag 26.august 
Mandag 28.oktober (konstituering av nytt kontrollutvalg) 
Mandag 2.desember 

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 14:00 

Vedlegg: 
Vedtatt møteplan 1. halvår 2019 med skrivefrister, Vedtatt møteplan 2. halvår 2019 
skrivefrister 

Vedtak i saken sendes til: 
Frogn kommune v/politisk sekretariat 

SAKSUTREDNING: 
I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 er det planlagt åtte møter, 
hvorav 7 ordinære kontrollutvalgsmøter. 

Sekretariatet foreslår å videreføre mandag som møtedag og kl. 14:00 som 
møtetidspunkt. 

Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte 
organ i Frogn kommune, herunder spesielt kommunestyret. 

Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling. 

Ås, 23.10.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019 

T 1 Nyttårsdag F 1 F 1 M 1   HMPB O 1 Første mai L 1 

O 2 Skrivefrist L 2 L 2 T 2    HOOK T 2  S 2 

T 3 S 3 S 3 O 3   FSK F 3 M 3   HMPB 

F 4 M 4    HMPB M 4 10 T 4 L 4 T 4    HOOK 

L 5 T 5    HOOK T 5 F 5 S 5 O 5    FSK 

S 6 O 6    FSK O 6 L 6 M 6    HMPB T 6 

M 7 2 T 7 T 7  S 7 T 7     HOOK F 7 

T 8 F 8 F 8 M 8  Kommunestyret O 8     FSK L 8 

O 9 L 9 L 9 T 9 T 9 S 9 Første pinsedag 

T 10 S 10 S 10 O 10 F 10 M 10 24 Andre pinsedag 

F 11 M 11 Kommunestyret M 11 11 T 11Saksutsending start L 11 T 11 

L 12 T 12 T 12 F 12 Saksutsending S 12 O 12 HMPB 

S 13 O 13  O 13  L 13 M 13 Kommunestyret T 13 

M 14 3 T 14 T 14  Saksutsending start S 14 Palmesøndag T 14 F 14 

T 15 F 15 F 15 M 15 16  - PÅSKE O 15  Saksutsending start L 15 

O 16 L 16 L 16 T 16 T 16 S 16 

T 17 Saksutsending start S 17 S 17 O 17 F 17 Grunnlovsdagen M 17   Kommunestyret 

F 18 M 18 8 - VINTERFERIE M 18  12 T 18 Skjærtorsdag L 18 T 18 

L 19 T 19 T 19  F 19 Langfredag S 19 O 19     

S 20 O 20 O 20 Saksutsending slutt L 20 M 20 21  T 20 

M 21 4   T 21 T 21 S 21 Første påskedag T 21 F 21 

T 22 F 22 F 22 M 22 17 Andre påskedag O 22 Saksutsending slutt L 22 

O 23 Saksutsending slutt L 23 L 23 T 23    Saksutsending T 23 S 23 

T 24 S 24 S 24 O 24      Saksutsending slutt F 24 M 24 26 

F 25 M 25 9 M 25  Eldreråd T 25       L 25 T 25 

L 26 T 26 T 26   RFF, KFU F 26  S 26 O 26 

S 27 O 27 Skrivefrist O 27   L 27 M 27      Eldreråd T 27 

M 28    Eldreråd T 28 T 28 S 28 T 28    RFF, KFU F 28 

T 29    RFF + KFU F 29 M 29 Eldreråd O 29 L 29 

O 30 L 30 T 30  RFF, KFU  Skrivefrist T 30 Kristi himmelfartsdag S 30 

T 31 S 31 F 31 
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Juli 2019 August 2019 September 2019 Oktober 2019 November 2019 Desember 2019 

M 1 27 T 1 S 1 T 1 F 1 S 1 

T 2 F 2 M 2 Kommunestyret O 2 L 2 M 2 FSK budsjett 

O 3 L 3 T 3 T 3 S 3 T 3 

T 4 S 4 O 4 F 4 M 4   Kommunestyret O 4 

F 5 M 5 32 T 5 L 5 T 5   T 5 

L 6 T 6 F 6 S 6 O 6 F 6 

S 7 O 7 L 7 M 7 Konst. kommunestyre T 7  Saksutsending start L 7 

M 8 28 T 8  Saksutsending start S 8 T 8 F 8 S 8 

T 9 F 9 M 9  VALGDAG O 9 L 9 M 9 Kommunestyret ordinær 

O 10 L 10 T 10 T 10 Saksutsending start S 10 T 10 

T 11 S 11 O 11 F 11 M 11 O 11   HMPB 

F 12 M 12 33 T 12 L 12 T 12  T 12 

L 13 T 13 F 13 S 13 O 13 Saksutsending slutt F 13 

S 14 O 14  Saksutsending slutt L 14 M 14 T 14 L 14 

M 15 29 T 15 S 15 T 15 F 15 S 15 

T 16 F 16 M 16 38 O 16 Saksutsending slutt L 16 M 16 Kommunestyret budsjett 

O 17 L 17 T 17 T 17  S 17 T 17 

T 18 S 18 O 18 F 18 M 18  Eldreråd O 18 

F 19 M 19  Eldreråd T 19 L 19 T 19   RFF, KFU T 19 

L 20 T 20  RFF, KFU F 20 S 20 O 20 F 20 

S 21 O 21 L 21 M 21 Eldreråd T 21 L 21 

M 22 30 T 22 S 22 T 22 RFF - KFU F 22 S 22 

T 23 F 23 M 23 39 O 23  Skrivefrist L 23 M 23 52 

O 24 L 24 T 24 T 24 S 24 T 24 

T 25 S 25 O 25  Skrivefrist F 25 M 25 HMPB O 25 Første juledag 

F 26 M 26  HMPB T 26 L 26 T 26 HOOK T 26 Andre juledag 

L 27 T 27  HOOK F 27 S 27 O 27 FSK F 27 

S 28 O 28  FSK L 28 M 28 HMPB T 28 L 28 

M 29 Skrivefrist T 29 S 29 T 29  HOOK F 29 S 29 

T 30 F 30 M 30 40 HØSTFERIE O 30 FSK L 30 M 30 1 

O 31 L 31 T 31 T 31 



31/18 Møteplan 2019 - 18/00145-1 Møteplan 2019 : Vedtatt møteplan 2. halvår 2019 skrivefrister

Utvalg  

 

Møtedag / tid Merknad 

ER = Eldrerådet Mandag kl. 16  

RFF = Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

Tirsdag kl. 17  

KFU = Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 

 

Tirsdag kl. 18  

UKS = Ungdommens kommunestyre 

 

 Møteplan er ikke fastsatt ennå 

Miljø, plan og bygg = Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker = 

HMPB 

 

Mandag kl. 16.30 I tillegg onsdagsmøter i juni og desember 

Oppvekst, omsorg, kultur = Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og 

kultur = HOOK 

 

Tirsdag kl. 17.30  

Formannskapet = FSK 

 

Onsdag kl. 16.30 Budsjettmøte i desember kan ha tidlig oppstart / 

dagsmøte 

ADM = Administrasjonsutvalget 

 

Onsdag kl. 14.30  

Frogn kommunes klageorgan – ved behov i tilknytning til møter i 

formannskapet 

 

Onsdag i tilknytning til 

formannskapsmøter 

 

Valgstyremøter ved behov i forbindelse med formannskapsmøter = VS 

 

Onsdag i tilknytning til 

formannskapsmøter 

I tillegg møter rundt 

valgdagen 

 

 

Kommunestyret = KST Mandag 

Formell møtestart kl. 17.00 
Åpen halvtime kl. 16.30 

Info og orienteringer i 

forkant 

Tidspunkt for oppstart av informasjon / 

orienteringer vil variere etter behov. 

 

Kommunestyrets budsjettmøte kan starte tidligere 

 

Kontrollutvalget  

 

 Møteplan fastsettes av kontrollutvalget 

Ombudsutvalg – ved behov 

 

  

Skoleferie / høytids- og helligdager  Vinterferie i uke 8 

Høstferie i uke 40 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 32/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00080-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Protokoll Frogn KU 270818, Forespørsel om avlysning av møter i folkevalgte organ 
etter kommuneloven 32, Tertialrapport nr 2 2018 - saksframlegg, Tertialrapport nr 2 
2018, Aktivitetsplan Frogn KU 270818 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

Orienteringssaker (OS): 

OS 21/18 Protokoll Frogn KU 27.8.18 (vedlagt) 
OS 22/18 Forespørsel om avlysning av møter i folkevalgte organ etter 

kommuneloven § 32, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert 
15.10.18 (vedlagt) 

OS 23/18 Frogn kommune – Tertialrapport nr.2 2018 (vedlagt) 
OS 24/18 Aktivitetsplan pr 27.8.18 (vedlagt) 

Ås, 23.10.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 27.08.2018 kl. 14:00 
Sted: Møterom Fraunar, Frogn rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
 
Møtende medlemmer:  
Knut Erik Robertsen (AP), Øyvind Solli (H), Eva Jorun Bækken Haugen (H), Helge 
G. Simonsen (V) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen vara 
 
Forfall:  
Tom Lennart Pedersen (PP) 
 
Fra KPMG AS møtte: 
Siv Karlsen Moa, Partner / statsautorisert revisor 
 
Fra FIKS møtte: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS (møtesekretær) 
Beate Nathalia Lillejord Kaldahl, rådgiver 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
Det lyktes ikke å kalle inn vara for Tom Lennart Pedersen. De to første 
varamedlemmene kunne ikke møte. 3.varamedlem hadde fått fritak samt 4. og 5. 
varamedlem ikke er valgbare. Det vises til sak i Frogn kommunestyre 10.09.2018 
sak 89/18. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 31.08.2018 
 
 
 

Knut Erik Robertsen/s./  Øyvind Solli/s./ 
Leder  Nestleder  
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

22/18 18/00018-20 Forvaltningsrevisjon Prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger - Prosjektplan 

3 

23/18 18/00018-19 Forvaltningsrevisjon Helse og omsorg - Prosjektplan 4 

24/18 17/00137-18 Situasjonen i barneverntjenesten i Frogn kommune 
- Rådmannens tilbakemelding 

5 

25/18 18/00095-7 Folkevalgte og kommunalt ansatte i kommersiell 
markedsføring - Vurdering 

6 

26/18 18/00114-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 7 

27/18 18/00080-2 Referat og orienteringer 8 

Eventuelt 
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Frogn KU-22/18 
Forvaltningsrevisjon Prosjektstyring og investeringsbeslutninger - 
Prosjektplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger i Frogn kommune, til orientering. 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 27.08.2018: 
Leder innledet. 
 
Kontrollutvalget hadde følgende bemerkninger: 
- Hvilke prosjekter velges og hva er utvalgskriteriene?  
- Hvorfor er det kun lagt opp til én case-sak?  
- Velger man avsluttede prosjekter, pågående prosjekter eller begge deler? 

 
Partner Siv Karlsen Moa svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.  
Forslag til kriterier ved utvalg av case:  

 Prosjekter med større overskridelser 

 Prosjekter som er gode forløpere 

 Helt særskilte/spesielle prosjekter 
 
Prosjektene bør være mer eller mindre avsluttet på bakgrunn av evaluering av 
gjennomføringsprosessen.  
 
Leder bemerket at det foreligger en del rettslige konflikter rundt flere prosjekt.  
Disse kan ikke evalueres før de rettslige konfliktene er løst.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.08.2018: 
 
Kontrollutvalget tar prosjektplan med innspill fra kontrollutvalget for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Prosjektstyring og investeringsbeslutninger i Frogn 
kommune, til orientering. 
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Frogn KU-23/18 
Forvaltningsrevisjon Helse og omsorg - Prosjektplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Helse og omsorg i 
Frogn kommune, til orientering. 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 27.08.2018: 
Leder innledet. 
 
Partner Siv Karlsen Moa svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.  
 
Kontrollutvalget ønsket at kulepunkt under problemstilling nr. 2 blir kulepunkt også 
under problemstilling nr. 4.  
 
Fra 1.7 ble det obligatorisk med ventelister for kommuner. Frogn kommune har 
vedtatt egen lokal forskrift. Kontrollutvalget ønsker at det blir sett på rutiner og 
praksis for tildeling av sykehjemsplass samt rutiner og praksis ved føring av 
ventelister.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.08.2018: 
 
Kontrollutvalget tar prosjektplan med innspill for forvaltningsrevisjonsprosjektet Helse 
og omsorg i Frogn kommune, til orientering. 
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Frogn KU-24/18 
Situasjonen i barneverntjenesten i Frogn kommune - Rådmannens 
tilbakemelding 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens oppdaterte redegjørelse for situasjonen i 
barneverntjenesten i Frogn kommune til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 27.08.2018: 
Leder innledet. 
 
Kontrollutvalget legger opp til å følge opp saken i forbindelse med behandlingen av 
Frogn kommunes årsmelding for 2018. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.08.2018: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens oppdaterte redegjørelse for situasjonen i 
barneverntjenesten i Frogn kommune til orientering. 
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Frogn KU-25/18 
Folkevalgte og kommunalt ansatte i kommersiell markedsføring - 
Vurdering 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Alternativ 1: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Alternativ 2: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Frogn kommune bør innta bestemmelser i etiske retningslinjer vedrørende 
kommunalt ansatte og folkevalgtes deltakelse i kommersiell markedsføring i 
egenskap av å være folkevalgte eller ansatte. 
 
Frogn kommune bør innta bestemmelser i etiske retningslinjer vedrørende 
kommunalt ansatte og folkevalgtes deltakelse i kommersiell markedsføring der 
kommunen tidligere har hatt, har, eller kan få aktøren som samarbeidspartner. 
 
Frogn kommune bør innta bestemmelser i etiske retningslinjer vedrørende 
kommunalt ansatte og folkevalgtes deltakelse i kommersiell markedsføring der 
honorar eller andre ytelser blir gitt som gjenytelse for opptredenen.  
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 27.08.2018: 
Leder innledet. 
 
Rådgiver Beate Nathalia Lillejord Kaldahl orientere og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer.  
 
Votering: 
Alternativ 2 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.08.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Frogn kommune bør innta bestemmelser i etiske retningslinjer vedrørende 
kommunalt ansatte og folkevalgtes deltakelse i kommersiell markedsføring i 
egenskap av å være folkevalgte eller ansatte. 
 
Frogn kommune bør innta bestemmelser i etiske retningslinjer vedrørende 
kommunalt ansatte og folkevalgtes deltakelse i kommersiell markedsføring der 
kommunen tidligere har hatt, har, eller kan få aktøren som samarbeidspartner. 
 
Frogn kommune bør innta bestemmelser i etiske retningslinjer vedrørende 
kommunalt ansatte og folkevalgtes deltakelse i kommersiell markedsføring der 
honorar eller andre ytelser blir gitt som gjenytelse for opptredenen.  
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Frogn KU-26/18 
Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Frogn kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 

1 276 000.-  

Tekst Budsjett 2019 

Kontrollutvalgets drift 180 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 249 000 

Kjøp av revisjonstjenester  

- Regnskapsrevisjon (KPMG) 349 000 

- Forvaltningsrevisjon (anbud) 498 000 

SUM 1 276 000 

 
2. Forslaget følger Frogn formannskap sin innstilling vedrørende Frogn kommunes 

budsjett for 2019. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 27.08.2018: 
Leder innledet. 
 
Sekretær redegjorde for budsjettet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.08.2018: 

 
1. Frogn kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 

1 276 000.-  

Tekst Budsjett 2019 

Kontrollutvalgets drift 180 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 249 000 

Kjøp av revisjonstjenester  

- Regnskapsrevisjon (KPMG) 349 000 

- Forvaltningsrevisjon (anbud) 498 000 

SUM 1 276 000 

 
2. Forslaget følger Frogn formannskap sin innstilling vedrørende Frogn kommunes 

budsjett for 2019. 
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Frogn KU-27/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 27.08.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 15/18 Faglig forum 2018 
  Følgende medlemmer melder seg på: 
  Knut Erik Robertsen 
  Øyvind Solli 
  Eva Jorun Bækken Haugen 
 
OS 20/18 Aktivitetsplan pr 14.5.18 
  Revisjonsplan 2018 

Det legges opp til å avholde kurs om regnskap og budsjett ifm. behandling av 
revisjonsplanen for 2018 i møtet 29.10.18. 

 
Oppsummering interimsrevisjon 2018 
Det legges opp til å behandle saken i møtet 10.12.18 

   
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.08.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

Møtet ble avsluttet med egenpresentasjon av kontrollutvalgets medlemmer og ny 
rådgiver i FIKS, Beate Nathalia Lillejord Kaldahl. 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 15:10. 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 

Kontoradresse 
Akersg. 59 

www.kmd.dep.no 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til e-post 17. september 2018 fra Forum 

for Kontroll og Tilsyn hvor det spørres om det er hjemmel for å avlyse "et lovlig innkalt møte i 

kommunestyret eller politiske utvalg".  

Departementet vil her gi en kort redegjørelse for vårt syn på regelverket omkring avlysning 

av møter i folkevalgte organer.  

Kommuneloven har ingen egne bestemmelser som handler om avlysning av møter i 

folkevalgte organer. Kommunestyrene kan selv fastsette nærmere regler om 

saksbehandlingen i folkevalgte organer, jf. kommuneloven § 39 nr. 1, og det kan derfor være 

at enkelte kommuner har egne regler om avlysning av møter. Slike regler må imidlertid ikke 

være i strid med saksbehandlingsreglene i kommuneloven eller i andre lover.  

Det følger av kommuneloven § 32 nr. 1 at møter i folkevalgte organer skal holdes når 

kommunestyret, organet selv eller organets leder har bestemt det. I tillegg kan 1/3 av et 

organs medlemmer kreve at det skal holdes et møte. Dette er rammene for hvem som kan 

fastsette når et møte skal holdes. Departementet mener at selv om det ikke er sagt 

uttrykkelig, så følger det indirekte av disse bestemmelsene at det samme organet eller de 

samme personene som har bestemt at det skal ære et møte på et aktuelt tidspunkt, også kan 

vedta å utsette eller avlyse et møte.  

Dersom organet selv har blitt enige om en møtekalender, kan derfor ikke organets leder på 

egen hånd velge å avlyse et møte, men hvis organet blir enige om å avlyse møtet vil dette 
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Side 2 
 

være uproblematisk. Et flertall i organet kan likevel ikke bli enige om å avlyse et møte 

dersom 1/3 av medlemmene krever at det skal holdes et møte for å drøfte en konkret sak. 

Organet kan heller ikke selv avlyse et fastsatt møte når kommunestyret har vedtatt at 

organet skal møtes. På den annen side må lederen kunne avlyse et møte han eller hun selv 

har kalt inn til, for eksempel fordi det viser seg at det er ingen saker å drøfte.  

 

Det er organets leder som har myndighet til å sette opp sakslisten til møtene, jf. 

kommuneloven § 32 nr. 2. Lederen kan dermed avgjøre om det i det hele tatt er saker å 

diskutere på et møte. Hvis organets leder mener at det ikke er noen saker som er klare til 

behandling i et møte fastsatt av organet selv, betyr det likevel ikke at lederen står fritt til å 

avlyse møtet på egen hånd. Det kan f.eks. være medlemmer som vil benytte retten til å stille 

spørsmål, eller har saker de ønsker å behandle etter reglene i § 34 nr. 1 andre punktum. 

Eventuell avlysning av slike møter må derfor vedtas av organet selv.  

 

Lederens mulighet til ikke å sette saker opp sakslisten, gjelder imidlertid ikke saker som skal 

på sakslisten som følge av et krav fra 1/3 av medlemmene. Slike saker må på sakslisten selv 

om organets leder motsetter seg det, jf. prinsippet om møtefastsettelse i § 32 nr. 1, og møtet 

hvor saken er på sakslisten må derfor holdes.  

 

Dersom det er sendt ut en innkalling med saker på sakslisten, må det være et flertallsvedtak 

for å utsette behandlingen av en sak på sakslisten, jf. § 34 nr. 1. Etter at lederen har sendt ut 

en innkalling med saksliste som inneholder saker til behandling, er det derfor ikke mulig 

avlyse dette møtet. Eventuell utsettelse av disse sakene skal behandles i et møte, jf. 

møteprinsippet i § 30 nr. 1.   

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Edvard Thorolf Aspelund 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Hovedinntrykket i denne rapporten er at kommunens ansatte gir innbyggerne gode 
tjenester. Justert for inntektsnivå kommer Frogn kommune på en 103. plass i det 
endelige Kommunebarometeret 2018. Det vil si at nøkkeltallene er klart bedre enn 
det disponibel inntekt skulle tilsi. Tjenestene ytes i hovedsak innenfor de rammer 
kommunestyret har vedtatt. 
 
Netto driftsresultat for 2018 anslås til 6,7 millioner kroner, eller 0,6 %. Dette er 2,5 
millioner kroner dårligere enn vedtatt i Handlingsprogrammet 2018-2021. 
Hovedforklaringen som ligger bak denne prognosen er: 

a. Minus 3,3 millioner kroner: Enhetenes drift er noe høyere enn det 
vedtatte budsjettet. Hovedårsaken til merforbuket skyldes 
overskridelser på Ullerud helsebygg med 7,3mill. Det er og et 
betydelig mindreforbruk på barnehager hvorav 2,5mill av 
mindreforbruket skyldes nedleggelse av en privat barnehage som 
dermed ikke mottar tilskudd.  

b. Pluss 2,2 millioner kroner: Generelle utgifter og inntekter reduseres 
ved lavere skatt og rammetilskudd (0,3mill), økte renter (1,1mill) økt 
pensjonskostnad (3,2mill), men lavere avdrag med 5mill. 

Netto driftsresultat korrigert for selvkost utgjør 6,7 millioner kroner, eller 0,6 prosent. 
 
På styringsindikatorene i Handlingsprogrammet 2018-2021 ligger kommunen an til å 
oppnå ønsket resultat på 40% og over godt nok på ytterligere 27 %, 3% kan ikke 
vurderes og 30 % skårer under ønsket. 
 
Frogn kommune har en målsetting om et nærvær i forhold til legemeldt fravær på 95 
prosent. Per 1. tertial 2018 er nærværet på ca. 93,8 prosent. Av dette er 4,1 prosent 
langtidsfravær og 2,1 prosent korttidsfravær. Dette er en på linje med 2017 (jamfør 
tertialrapport nr. 1 2017).  
 
Bakgrunn for saken: 
Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i 
styringsindikatorer, med måleindikatorer og målemetode. Alle styringsindikatorene fra 
handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene 
som er vurdert røde som er kommentert. 
 
I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er 
målt til ønsket eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok er satt til gult og 
under godt nok er satt til rødt. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Se vedlagt Tertialrapport nr. 2 2018, kapittel 2.3, Klima og energi. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Netto driftsresultat anses som hovedindikator for økonomisk balanse i 
kommunesektoren og angir forholdet mellom løpende driftsinntekter og driftsutgifter, 
hvor netto finansutgifter er medregnet. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan 
avsettes til fremtidig bruk og til eventuell egenfinansiering av investeringer, og bør 
ligge på minimum 1,75 prosent av driftsinntektene for å sikre økonomisk handlefrihet 
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til fremtidig bruk. Kommunestyrets budsjettvedtak har et budsjettert netto 
driftsresultat på 0,9 prosent. 
 
Prognosen per 2. tertial 2018 viser et netto driftsresultat på 0,6 prosent.  
 
Med dagens lave rentenivå er det viktig å opparbeide seg en buffer for å takle en 
fremtidig renteoppgang og økte finansieringskostnader. Forventet netto driftsresultat 
er dårligere enn budsjettert, og lavere enn myndighetenes anbefalinger. 
 
Vedrørende svømme/badeanlegg vises til tertialrapportens kapittel 3.7.  
 
Vurdering: 
Enhetene er i hovedsak gitt fornuftige rammebetingelser for å kunne levere et 
tjenestetilbud i tråd med målsettingene i handlingsprogrammet. Rådmannen 
understreker viktigheten av at enhetene opparbeider seg buffere for uforutsette 
hendelser. Dette innebærer fortsatt fokus på gode tjenester på riktig nivå. 
Forutsigbare rammer er viktig for ro i organisasjonen og det anbefales at større 
justeringer av enhetenes rammer gjøres i behandlingen av handlingsprogrammet og 
ikke gjennom året. 
 
Enhetene viser noe variasjon i måloppnåelse i forhold til budsjett, men samlet viser 
prognosen et merforbruk på 2,9 millioner kroner. Ullerud Helsebygg har i sin 
prognose er merforbruk på 7,2 millioner kroner. Helse, omsorg og koordinering har i 
prognosen et merforbruk på 2,6 millioner kroner. I begge enhetene arbeides det med 
tiltak for å begrense merforbruket. Dette kombinert med antatte svingninger i 
etterspørselen etter tjenester gjør det hensiktsmessig å vurdere situasjonen over noe 
lengre tid. Rådmannen vil følge opp den økonomiske utviklingen i enhetene. 
 
 
Konklusjon: 
Budsjettet foreslås justert i tråd med vedlagt tertialrapport punkt 3.8. 
 
 
Rådmannen i Frogn 20.09.2018 
 
Harald K. Hermansen 
 
 
 
Øvrige dokumenter på saken: 
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1 Rådmannens kommentarer 

1.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2018 
Hovedinntrykket i denne rapporten er at kommunens ansatte gir innbyggerne gode tjenester. Justert 

for inntektsnivå kommer Frogn kommune på en 103. plass i Kommunebarometeret 2018. Det vil si at 

nøkkeltallene er klart bedre enn det disponibel inntekt skulle tilsi. Tjenestene ytes innenfor de 

rammer kommunestyret har vedtatt. Prognosen for netto driftsresultat er på 6,7 millioner kroner, 

eller 0,6 % i 2018.  

1.1.1 Tjenesteproduksjonen 

Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i styringsindikatorer. Alle 

styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun 

indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert.  

I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket 

resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt 

nok er satt til rødt. 

Kommunen leverer tjenester på et høyt nivå og selv om vi oppnår under «godt nok» på 30% av 

styringsindikatorene i gjeldende handlingsprogram må ikke dette sees på som en totalvurdering av 

kommunen. Styringsindikatorene i handlingsprogrammet er utvalgte områder vi ønsker å fokusere på 

og forbedre i perioden for å nå de langsiktige målene i kommuneplanen. Det er naturlig at dette er 

områder med forbedringspotensial og derigjennom områder vi streber etter å forbedre.   

For å gi et mer helhetlig bilde av kommunens tjenesteproduksjon viser rådmannen til 

Kommunebarometeret som rangerer alle kommunene i Norge. Her rangeres også de ulike sektorene 

hver for seg på bakgrunn av gitte kriterier. Det påpekes at dette er en rangering, ikke en 

kvalitetsvurdering.  

På neste side vises den nasjonale rangeringen, blant landets 428 kommuner, innenfor hver sektor i 

den endelige rangeringen i Kommunebarometeret 2018. 
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Fargekodene gir signal om hvor godt eller dårlig kommunen ligger an i sektoren, målt mot alle 

kommuner i Norge. Rangeringen innenfor hver enkelt sektor er ikke justert for kommunens 

korrigerte inntekter. 

Det er en forbedring av plasseringen på flere av områdene og en topp-100 plassering på grunnskole, 

barnevern og vann, avløp og renovasjon. På Pleie og omsorg og helse er kommunen rangert blant de 

100 dårligste kommunene, men det er en forbedring på flere av de underliggende indikatorene. Pleie 

og omsorg har løftet seg 40 plasser det siste året. Kommunebarometeret utvikler seg for hvert år og 

flere av de underliggende indikatorene er endret fra 2016 til 2017 rangeringen. Det forklarer flere av 

de store endringene på rangeringen.  

1.1.2 Økonomi 

Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat for 2018 anslås til 6,7 millioner kroner, eller 0,6 %. Dette er 2,5 millioner kroner 

dårligere enn vedtatt i Handlingsprogrammet 2018-2021. Hovedforklaringen som ligger bak denne 

prognosen er: 

a. Minus 3,3 millioner kroner: Enhetenes drift er noe høyere enn det vedtatte 

budsjettet. Hovedårsaken til merforbuket skyldes overskridelser på 

Ullerud helsebygg med 7,3 mill. Det er og et betydelig mindreforbruk på 

barnehager hvorav 2,5mill av mindreforbruket skyldes nedleggelse av en 

privat barnehage som dermed ikke mottar tilskudd.  

b. Pluss 2,2 millioner kroner: Generelle utgifter og inntekter reduseres ved 

lavere skatt og rammetilskudd (0,3mill), økte renter (1,1mill) økt 

pensjonskostnad (3,2 mill), men lavere avdrag med 5mill. 
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Netto driftsresultat korrigert for selvkost utgjør 6,7 millioner kroner, eller 0,6 prosent. 

 

Pensjon og finans 

Basert på oppdaterte oversikter pr januar 2018 fra Statens pensjonskasse og KLP ser 

pensjonsutgiftene ut til å bli ca. 3,2 millioner kroner høyere enn budsjettert. Utgiftene til 

amortisering av tidligere års premieavvik og inntektsføring av årets premieavvik regnskapsførers 

sentralt og er ikke en del av forventet mindreforbruk på enhetene. Netto finansutgifter forventes å 

bli 4,5 millioner kroner lavere enn budsjettert. 

 

Skatt og rammetilskudd 

Basert på skatteinngangen så langt i året og anslag fra kemneren estimerer vi skatt og rammetilskudd 

til å bli 0,3 millioner lavere enn budsjettert. Nytt skatteanslag fra kemneren vil foreligge ca 15. 

oktober og vil bli brukt som grunnlag til Handlingsprogrammet 2019-2022.  

 

Nærvær 

Frogn kommune har en målsetting om et nærvær i forhold til legemeldt fravær på 95 prosent. Per 2. 

tertial 2018 er nærværet på ca. 93,75 prosent. Av dette er 4,12 prosent langtidsfravær og 2,14 

prosent korttidsfravær. Dette er på nivå med samme periode i 2017. 
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2 Samfunn  

2.1 Styringsindikatorer 
Mål Hva skal måles? 

 

 

Målemetode 

 2018 2018 

Kommuneplan 
2013-2025 

Måleindikatorer  Res. 
Per 2. 
Tertial 
2018 

Ønsket Godt nok 

Livskvalitet og 
folkehelse 
Aktiviteter og 
rammebetingelser 
som fremmer 
livskvalitet og 
folkehelse er 
innarbeidet i alle 
Frogn kommunes 
virksomheter og 
planverktøy 

LF 1 
Resultat folkehelseprofil, 
Innbyggere med muskel og 
skjelettlidelser % 

LF 2 
Resultat folkehelseprofil 
Innbyggere 15-29 år med 
psykiske plager % 

 
LF3 

Tilfredshet med 
oppvekstvillkår for barn og 
unge 

 

 

LF 1 
Folkehelseprofil 

 
 
 
LF 2 
Folkehelseprofil 

 
 
LF3 
Innbygger- 
undersøkelse 
(skala 1-5 
hvor 5 er 
best) 

 

 
LF 1 
33 

 
 
 
LF 2 
15,5 

 
 
LF3 
4,5  

LF 1 
22 

 
 
 
LF 2 
7 

 
 
 
 
LF3 
5 

LF 1 
25 

 
 
 
LF 2 
13 
 
 
 
 
LF3 
4 

 

 

 LF4-6 

Vannforsyningsstabilitet 

- Brudd på leveranse 

- Avvik på kvalitet 

- Antall meter rehabilitert 

LF 4-6 

Årlig rapportering til 

Mattilsynet på alle 3 

indikator 

 LF 4 

 

0 

0 

270 

LF 4 

 

0 

0 

1 km 

LF 4 

 

2 

4 

500 m 

Klima og energi 
Kommunens totale 
klimagassutslipp 
skal være halvert 
innen 2030 (sett i 
forhold til 1991- 
nivå) 

KE 1 
Tilfredshet med 
tilrettelegging for syklister 
KE2 
Antall liter fyringsolje i 
kommunale bygg innkjøpt 
per år 

KE 1 
Innbygger- 
undersøkelse 

 
KE 2 
Telling 

 KE 1 
3,6 
 
 
KE 2 
28 970 liter er 
innkjøpt hittil i 
år1. 

KE 1 
5 

 
 
KE 2 
8.000 

KE 1 
4 

 
 
KE 2 
10.000 

 KE3 

Antall meter nyanlagt og 

rehabilitert gang- og sykkelsti 

samt fortau 

 

KE 4 

Antall tilrettelagte 

sykkeloppstillingspunkter 

 

 

 

KE 5 

Antall lavutslipp og fossilfrie 

lette- og tunge kjøretøy 

 

 

 

KE 6 

Vedlikehold av kommunale 
bygg-kr/m2 

KE 3 

Telling 

 

 

 

KE 4 

Telling 

 

 

 

 

KE 5 

Antall fossildrevne 

TK 5 kjøretøy 

erstattet av 

lavutslipps –og 

fossilfrie kjøretøy 

KE6 

KOSTRA 

 KE 3 

0 

 

 

 

KE 4 

40 

 

 

 

 

KE 5 

14 

 
 
 
 
 

KE6 

Kr 40/m2 hittil i 
år 

KE 3 

200 m 

 

 

 

KE 4 

20 

 

 

 

 

KE 5 

8 

 

 

 

 

KE 6 

100 kr/m2 

KE 3 

100m 

 

 

 

KE 4 

10 

 

 

 

 

KE 5 

4 

 

 

 

 

KE 6 

70 kr/m2 

 

 

 

Stedsutvikling, 
bolig- og nærmiljø 
En by- og 
tettstedsutvikling 

S 1 
Tilfredshet med utviklingen av 

kommunesenteret – Drøbak by  

 

S 1 
Innbygger- 

undersøkelse 

 

 S 1 
3,8 

 

 

S 1 
5 

 

 

S 1 
4 

 

 

                                                           
1 Dette er innkjøpt olje, men ikke benyttet. Oljen  
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basert på tydelig 
senterstruktur, god 
kommunikasjon, 
urbane kvaliteter, 
kulturhistoriske 
verdier og grønne 
verdier 

S 2 

Antall arrangementer på 

kommunens utendørs 

møteplasser 

 

 S 2 

Intern måling – 

telling av antall 

utendørs 

arrangementer som 

kommunen 

tilrettelegger for 

 

  S 2 

40 

 

 S 2 

15 

 

 S 2 

10 

 

 S 3 

Antall nyetablerte og/eller 
rehabiliterte 
nærmiljøanlegg gjennom 
grønne samarbeid* 
 
 

S 4 2(tidligere LF 5) 

Antall gjennomførte 

byggesaksbefaringer 

 

 

S 5 (tidligere LF 6) 

Antall innvilgede 
dispensasjoner fra 
reguleringsplan og 
kommuneplan i HMPB. 

S 3 

Telling 
 
 
 
 
 
Telling 
 
 
 
 
 
Telling 

 S 3 

1 

 

 

 

S 4 

12 
 

 

 

 

S 5 

7 

S 3 

4 

 

 

 

S 4 

20 

 

 

 

 

S 5 

0 

 

S 3 

2 

 

 

 

S 4 

10 

 

 

 

 

S 5 

10 

 

 

 

Nærings-utvikling 
Drøbak er kjent og 
profilert som 
Oslofjordens 
trehusby, kultur-, 
bade- og ferieby 

N 1 
Tilfredshet med muligheten 
til å etablere virksomhet 

 
 
N 2 
Rangering på NHOs 
kommune-NM 

N 1 
Innbygger- 
undersøkelse 

 
 
N 2 
NHOs 
undersøkelser 

 N 1 
 
3,2 
 

 
N 2 
90 (kommune 
NM 2016) 

N 1 
5 

 
 
 
N 2 
Plass 70 

N 1 
4 

 
 
 
N 2 
Plass 90 

 

 

  

N 3 
Antall helger med 
bilfritt torg 

 

N 3 

Telling 

  

N 3 

Utgår 

 

 

N 3 

4 

 

N 3 

2 

 

2.2  Status for måloppnåelse 

Livskvalitet og folkehelse 

Hovedmål: Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet i 
alle Frogn kommunes virksomheter og planverktøy. 
 
Kommentar til indikatorer: 
 

Ingen indikatorer på rødt 
 
 
Se oppdatert folkehelserapport for 2018: Folkehelserapport 
 
 
Klima og energi 

                                                           
2 Indikator S 4 står i HP 2018-2021 oppført som LF 5 under livskvalitet og folkehelse, men hører inn 
under stedsutvikling, bolig og nærmiljø. Det samme gjelder S 5.  
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Hovedmål: Kommunens totale klimagassutslipp er halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991-nivå).  
 
Kommentar til indikatorer: 

KE1: I Innbyggerundersøkelsen fra 2017 er 30 prosent litt fornøyd med tilretteleggingen for syklister, 

mens 21 prosent er litt misfornøyde.  

 

KE2: Vi har har bygd 150 meter fortau ved Heerveien. Det var planlagt nytt fortau langs Niels 
Carlsensgate med oppstart etter sommeren 2018. Dette prosjektet utsettes til 2019 og midler 
foreslås omdisponert til å reparere skader på kommunale veier etter årets vinter. I Vestbyveien er 
det også regulert nytt fortau, men grunnerverv må først avklares og prosjektet blir ikke realisert i 
2018. 
 
KE3: Forbruket hittil i år har vært 28.970 l fyringsolje. Dette er forbruk på skoler hvor 
ombyggingsarbeider i forbindelse med EPC har foregått. EPC arbeidene stoppet opp i vår pga konkurs 
og vi holder nå på å ferdigstille varmeanleggene flere steder. Dette vil føre til at vi vil oppnå en 
reduksjon i forbruk i løpet av året. Målsettingen om å bare ha olje som spiss eller reserveenergikilde 
på alle bygg ved strømbrudd vil forhåpentligvis være nådd i løpet av sommeren 2020. Det er arbeider 
på Dyrløkkeåsen skole som gjenstår etter 2018. 
 

KE4: Vi har så langt i 2018 ikke etablert nye pendleparkeringsplasser. Rådmannen foreslår å be om 
midler til pendleparkering ved Måna og Kolstad i forbindelse med innspill til regional 
samferdselsplan. Målsetting om 100 nyetablerte p- plasser årlig er for ambisiøs, og bør justeres.  Det 
planlegges en innfartsparkering innenfor områdeplan for Kolstad og Klommestein skog. Tanken er å 
legge den tett opp mot Åsveien.  
 
 
KE5: Det er utskiftet 14 stk. Derav 12 stk. lette og 2 stk. tungekjøretøy. I tillegg ble det gjennomført et 
prosjekt sammen med Fylkeskommune der noen tunge og lette helelektriske kjøretøy og utstyr ble 
testet under driftsomstendigheter. Det ble testet en helelektrisk hjullaster, en mindre varebil og 
utstyr til drift og vedlikehold av grønt areal. Resultatet visste at eksisterende utstyr ikke var godt nok 
utviklet til dagens drift og behov. Det ble opplevd utfordringer med batterikapasitet og utstyrets 
laste- og belastningskapasitet. 
 
KE 6: Vedlikehold av kommunale bygg-kr/m2: Kr 40 per kvm hittil i år. 
 
Link til: Kommunestyremelding om klima og energi 

 

Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljø 

Hovedmål: En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god kommunikasjon, 
urbane kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier. 
 
S1: Innbyggerundersøkelsen fra 2017 viser at 46 % er litt fornøyd eller fornøyd med utviklingen av 
kommunesenteret. 
 
S3: Antall nyetablerte og/eller rehabiliterte nærmiljøanlegg gjennom grønne samarbeid Etableringen 
av nærmiljøanlegget (skateparken) ved Seiersten ungdomsskole er under opparbeidelse og er 
planlagt ferdigstilt i 2018.  
I utarbeidelsen av parken er det samarbeidet med ungdom og frivillige. Tanken er at dette blir et 
uteanlegg for uorganisert fritid, et anlegg som innbyggere kan oppleve mer eierskap til og at dette 
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blir en møteplass hvor generasjoner kan møtes. Initiativ til nærmiljøanlegget/parken kom fra
ungdommens kommunestyre.

Rådmannen jobbe r også med å vurdere bruk av Museumsskogen og Oppegårdtjern i tråd med
verbalvedtak vedtatt av kommunestyret. Om barn og unge gjennom barnehager, skoler, aktuelle
deler av organisasjonslivet og Ungdommens kommunestyre, skal gis i oppdrag å utarbeide ideer om
hvordan hele eller deler av området best kan svare deres ønsker og behov. Det legges frem et eget
notat om status for dette arbeidet.

Lenke til kommunestyremelding om boligutvikling fra 2012.

Næringsutvikling og verdiskaping

Hovedmål: Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur - , bade - og ferieby.

N1: I innbyggerundersøkelsen var 64
prosent ikke kjent med muligheten for å
etablere virksomhet i Frogn kommune.
10 prosent er litt fornøyd, mens 16
prosent er misfornøyd eller litt
misfornøyd. Næringsutvikling er det
emnet som nevnes flest ganger i åpne
komme ntarer.

Lenke: Strategisk næringsplan vedtatt
11. jun i 2018.



32/18 Referat og orienteringer - 18/00080-3 Referat og orienteringer : Tertialrapport nr 2 2018

10 
 

3 Økonomi 
Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er 

kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. 

I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket 

resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt 

nok er satt til rødt. 

3.1 Styringsindikatorer 

Mål Hva skal måles?   
2018 

2018 

 Kommuneplan 2012-2024 Måleindikatorer Målemetode 
Res T1 / Prognose 

2018 Ønsket Godt nok 

Ø 1  
Netto driftsresultat på 3 prosent, 
korrigert for VAR 

Ø 1.1 
Netto driftsresultat 

  
KOSTRA 
 

 

0,6 % 3,0 1,75 * 

Ø 2a) 
Disposisjonsfond skal utgjøre minst 20 
millioner kroner. Overskytende beløp 
kan blant annet benyttes til 
finansiering av investeringer 

Ø 2.1 
Disposisjonsfond i 
millioner kroner 

 
 
Eget regnskap 

  
 

112** 

 
 

100 

 
 

75 

Ø 2b) 
Pensjonsfond** 

Ø 3.1  
Pensjonsfond i millioner 
kroner 

  
Eget regnskap 

  
50 

 

 
75 

 
50 

* Godt nok er satt lavere enn 3 prosent med utgangspunkt i reviderte krav fra myndighetene.  

** Det er forutsatt at mindreforbruk fra 2017 avsettes disposisjonsfond 

3.1.1 Status for måloppnåelse  

Mål med rød status er kommentert under. Mål med grønn og gul status vurderes som 

tilfredsstillende og er ikke kommentert. 

 

Ø 1.1: Netto driftsresultat i prosent 

 

Prognosen viser et netto driftsresultat på 0,6%. Dette er under budsjettert resultat, og under 

myndighetenes anbefaling og derfor markert med rødt i måloppnåelse.  Enhetenes prognoser er 

presentert i vedlegg. 
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3.2 Drift – hovedoversikt  

 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2018

Regulert 

budsjett 2018

Opprinnelig 

budsjett 2018 Regnskap 2017

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbeta l inger -31 318 -32 262 -48 393 -28 297

Andre sa lgs - og leieinntekter -73 146 -65 753 -98 629 -63 193

Overføringer med krav ti l  motytelse -49 294 -40 088 -59 732 -44 257

Rammeti lskudd -199 505 -173 459 -260 189 -199 997

Andre s tatl ige overføringer -15 580 -19 430 -29 145 -19 384

Andre overføringer -1 448 -1 006 -1 509 -1 572

Inntekts - og formuesskatt -348 081 -388 694 -583 042 -333 146

Eiendomsskatt 0 0 0 0

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0

Sum driftsinntekter -718 372 -720 693 -1 080 639 -689 847

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgi fter 357 569 355 282 527 283 339 061

Sos ia le utgi fter 111 386 96 884 145 326 104 614

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  kommunens  tjenesteproduks jon 88 027 77 291 115 630 85 433

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens  tjensteproduks jon 127 785 114 425 180 133 122 530

Overføringer 31 717 16 778 24 817 32 627

Avskrivninger 0 43 333 65 000 0

Fordelte utgi fter 56 7 366 9 614 0

Sum driftsutgifter 716 539 711 359 1 067 803 684 266

Brutto driftsresultat -1 833 -9 334 -12 835 -5 581

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -1 113 -2 138 -3 208 -1 759

Mottatte avdrag på  lån -142 -120 -180 -51

Sum eksterne finansinntekter -1 254 -2 258 -3 388 -1 810

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgi fter og låneomkostninger 11 810 16 824 25 236 15 559

Avdrag på  lån 31 30 867 46 300 22 023

Utlån 245 7 10 217

Sum eksterne finansutgifter 12 086 47 697 71 546 37 799

Resultat eksterne finanstransaksjoner 10 832 45 439 68 159 35 989

Motpost avskrivninger 0 -43 333 -65 000 0

Netto driftsresultat 8 999 -7 228 -9 677 30 408

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidl igere års  regnskapsmess ige mindreforbruk 0 0 0 0

Bruk av dispos is jonsfond -450 -660 0 -3 746

Bruk av bundne fond -98 -2 630 -3 945 263

Bruk av l ikvidi tetsreserven 0 0 0 0

Sum bruk av avsetninger -548 -3 290 -3 945 -3 484

AVSETNINGER

Overført ti l  investeringsregnskapet 0 0 0 0

Avsatt ti l  dekning av tidl igere års  regnskapsmess ige merforbruk 0 0 0 0

Avsatt ti l  dispos is jonsfond 0 6 452 9 677 575

Avsatt ti l  bundne fond 0 0 0 200

Avsatt ti l  l ikvidi tetsreserven 0 0 0 0

Sum avsetninger 0 6 452 9 677 775

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 8 451 -4 067 -3 945 27 699
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3.3 Drift - status enhetene 

 

Tabellen over viser regnskapet per 31. August 2018 splittet opp på kommunens enheter mot det 

opprinnelige og det reviderte årsbudsjettet for 2018. Legg merke til at budsjettet ikke er periodisert, 

men er for hele 2018. En lineær periodisering vil ikke være noe godt sammenligningstall ettersom 

både kostnader og utgifter fordeler seg ujevnt gjennom året. Årsprognosen gir et bilde av hvordan 

enhetene og kommunen ligger an.  

I vedlegget «Samlet månedsrapportering per 2. tertial», er årsprognosen for den enkelte enhet 

splittet opp i utgift og inntekt og kommentert. 

Enhetene viser noe variasjon i måloppnåelse i forhold til budsjett, men samlet viser prognosen et 

merforbruk på 2,85 millioner kroner før fordeling av generelle inntekter og utgifter. 

Estimerte netto renter gir en økt rentekostnad på 1,1 millioner kroner. Avdrag forventes å bli 5 

millioner lavere enn budsjettert.  

Om man framskriver skatteinngangen og rammetilskudd hittil i år sier prognosen at inntektene vil bli 

ca. 0,3 millioner lavere enn budsjettert. Kommunen mottar nytt anslag fra kemneren når 

statsbudsjettet er fremmet medio oktober og vil først da ha en sikrere prognose. 

Prognosene for pensjonskostnader viser at disse blir 3,2 mill kroner høyere enn budsjettert. 

Samlet gir prognosen et netto driftsresultat som er 2,5 millioner kroner dårligere enn budsjettert når 

man medregner budsjettjusteringer belastet disposisjonsfondet. 

Bølgen bad og aktivitetssenter har grunnet forsinket åpningsdato fått bevilget totalt 18,4 millioner 

kroner for å sikre driften i 2018. Dette er budsjettert finansiert gjennom omfordeling av midler fra 

andre enheter som får lavere kostnader på grunn av forsinkelsen, samt bruk av dagbøter.  

Enhet

Opprinnelig

årsbudsjett

Budsjett

justeringer

Revidert 

årsbudsjett Årsprognose Forslag til endring

Rådmannsgruppa 9 878 9 878 0

Økonomi, digitalisering og IKT 26 355 26 355 0

HR, politisk sekreteriat og service 23 485 23 485 -400 

Samfunnsplanlegging 10 220 10 220 1 011

Barnehager 99 525 -1 000 98 525 2 797

Frognskolen 181 643 1 000 182 643 -1 447 

Ullerud helsebygg 88 906 300 89 206 -7 234 

Helse, omsorg og koordinering 88 172 88 172 -2 636 

Tilrettelagte tjenester 62 014 62 014 574

Psykososialt arbeid 84 116 84 116 1 230

Kultur og frivillighet 28 414 28 414 0

Eiendom 45 885 -5 950 * 39 935 -599 

Teknisk drift og forvaltning 19 996 19 996 3 814

NAV 13 319 13 319 38

Tilskudd Drøbak Frogn Idrettsarena KF 0 18 400 * 18 400 x

Generelle inntekter og utgifter -781 928 -12 300 * -794 228 372

Sum -0 450 450 -2 480 0

Netto bruk av fond (tidligere års mer-/mindreforbruk) 0 0

Anslag bruk av fond VAR

Netto driftsresultat 9 677 450 9 227 6 747

Netto driftsresultat korrigert for selvkost 6 880

Anslagt netto driftsresultat i % 0,6 %

0,6 %Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost
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3.3.1 Kommentarer til rådmannens forslag til justeringer 

Ingen forslag til justeringer 

3.4 Drift - status finansforvaltning 

3.4.1 Forvaltningen av kortsiktig likviditet:  

Bankinnskudd – 
ordinære 

31.12.17 30.04.18 31.08.18 Avkastning/ 
renteinntekter 

Intervall Status 
31.08.18 

DNB 114,0 237,9 85,0 3 mnd Nibor +0,25% 0-100 % 62,7 % 
 

Kortsiktig likviditet er plassert i kommunens hovedbankforbindelse DNB. I tillegg er NOK 50,6 mill 

plassert til særvilkår (Nibor + 0,68%) hos SpareBank1. Innskuddene er lave fordi rådmannen søker å 

minimalisere kontantbeholdningen grunnet innskuddsvilkårene. Likviditeten styres ved å trekke opp 

lån i takt med behov for utbetalinger i utbyggingsprosjektene. 

3.4.2 Forvaltningen av lånegjeld:  

Frogn kommune benytter i dag ekstern uavhengig rådgiver, FINANSinnkjøp AS, til å bistå med den 

løpende gjeldsforvaltningen. 

 

Porteføljeoversikt lånegjeld:  

Alle tall i millioner 

Dato 31.12.2017  30.04.2018 31.08.2018   

Lån nr/Isin Restgjeld  Restgjeld Restgjeld Forfall 

KBN* 194,4  194,4 194,4 9.03.2020 

KBN* 140,5  140,5 140,5 20.03.2019 

DNB 150,0  150,0 150,0 22.08.2019 

Swedbank NO0010325285 100,0  100,0 100,0 20.09.2021 

KBN* 20100876 101,7  101,7 101,7 17.12.2025 

KBN* 20060641 42,0  42,0 42,0 16.12.2026 

KBN* 20090718 77,0  77,0 77,0 19.12.2029 

KBN *20110109 108,0  108,0 108,0 19.03.2031 

DNB NO0010759483 175,1    21.03.2018 

KBN* 20160146 192,3  192,3 192,3 16.03.2046 

KBN* 20160149 56,1  56,1 56,1 06.08.2046 

KBN* 20170177  251,8  251,8 103,5  14.03.2047 

KBN* 20180115   - 50,0 01.04.2038 

KBN*20180118   175,1 175,1 24.09.2018 

Totalt 1 588,9  1 588,9 1 490,6   

*KBN er forkortelse for Kommunalbanken    

 

3.4.3 Nøkkeltallsopplysninger for gjeldsportefølje: 

Nøkkeltall 31.12.2017 30.04.2018 31.08.2018 

Vektet løpetid for portefølje (år) 8 år 8,1 år 8,0 år 

Gjennomsnittsrente 1,43 % 1,55 % 1,54 % 
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Fordeling fast og flytende rente: 
tall i millioner 

 31.12.2017 30.04.2018 31.08.2018 

Volum sikret 75 75 75 

Hovedstol 1 589 1 589 1 490,6 

Sikringsgrad i % 4,7 % 4,7 % 5,0 % 
 

 

Per 31.08.2018 er NOK 75 mill. av gjelden rente sikret ved bruk av en rentebytteavtale. 

Gjeldsporteføljen kan maksimalt ha en fastrenteandel på 20 % med rentebinding over 1 år i henhold 

til kommunens Finansreglement. Det er per i dag ingen nedre grense for andel gjeld som skal være 

rentesikret. 

 

3.4.4 Endringer siden forrige rapport: 

Siden fremleggelse av rapport per det (16.05.2018) innbetalt avdrag på byggelån stort NOK 148,329 

mill. I juli 2018 ble NOK 50 mill utbetalt på årets låneopptak (Stort NOK 167 mill med 20 års løpetid).  

Det ikke foretatt nye låneopptak i perioden. 

tall i millioner 

Lån Långiver Hovedstol ved forfall Type lån Forfall 

     

     

 

3.5 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet: 
Finansforvaltningen i Frogn kommune viser ingen avvik fra rammene i finansreglementet. 

Finansreglementet er av uavhengig kompetanse vurdert i tråd med forskrift om kommuners og 

fylkeskommunes finansforvaltning. 

3.6 Balanse - status disposisjonsfond 

Status disposisjonsfond (tall i 1000)  
  Beløp 

Inngående balanse 2018 93 658  

Avsetning regnskapsmessig mindreforbruk 2017 18 309 

KS 18/18 Økt bevilgning til kontrollutvalget -40  

KS 22/18 Styrking av veiforvaltningen -500 

Balanse per 30.4.2018 111 427  

3.7 Investering – status prosjektene 

Budsjettendringene som er gjort gjelder i hovedsak mindre-/merforbruk på prosjektene pr. 

31.12.2017 som er overført til 2018. 
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Nr. Prosjektnavn 
Regnskap 
pr 31.8.18 

Budsjett 
Budsjett- 

endringer 
Revidert 
budsjett 

1 Helsebygg 1 747 0 -1 149 -1 149 
2 Helsebygg - Inventar og utstyr  2 812 0 10 455 10 455 
3 Investeringer i boliger 3 440 103 000 25 738 128 738 
4 Investeringer i boliger til bosetting av flyktninger 0 0 15 000 15 000 
5 Risiko og sårbarhet 241 2 500 -343 2 157 
6 Startlån  13 350 10 000 0 10 000 
7 Hovedplan vann og avløp 22 206 32 000 40 810 72 810 
8 Dypvannskai og nytt akvarium 1 1 000 -502 498 
9 Maskinpark MIK  1 140 3 500 0 3 500 
10 Kommunale veier  2 890 8 000 8 857 16 857 
11 IKT investering 776 6 000 7 300 13 300 
12 IKT investering skole 2 674 4 500 1 223 5 723 
13 Agresso Follo 371 3 000 1000 4 000 
14 Tiltaksplan IFN 399 4 250 4 005 8 255 
15 Elektronisk arkiv  0 0 3 732 3 732 
16 Trafikksikkerhetstiltak  366 2 500 0 2 500 
18 Biblioteket, digitalisering 99 0 171 171 
19 Flerbrukshus 427 1 000 -512 488 
20 Svømme/badeanlegg  -18 232 50 000 -8 597 41 403 
21 Seiersten stadion, oppgradering 127 0 5 494 5 494 
22 Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018 664 7 000 2 188 9 188 
24 Tinglysning 0 0 1 494 1 494 
25 Akvariet, oppgradering 5 2 500 0 2 500 
29 Uteleker, skoler og barnehager 3 1 000 163 1 163 
30 Badeparken, rehabilitering 1 685 3 000 9 226 12 226 
31 Egenkapitalinnskudd KLP 2 489 2 300 0 2 300 
32 Rehabilitering bygg 1 379 12 600 -946 11 654 
33 Nedgravde søppelkontainere 187 0 7 166 7 166 
36 Kopås 2 501 0 633 633 
38 Rehabilitering av brygger og havner 165 0 3 700 3 700 
39 Toalett Gyltholmen 0 0 369 369 
40 Maskinpark Eiendom 0 350 0 350 
42 Vestbyveien - trafikksikkerhetstiltak 281 4 342 11 800 16 142 
44 Sti Rogneveien 0 0 180 180 
47 Follo barne- og ungdomsskole 3 302 0 2 085 2 085 
50 Grunnerverv 0 0 177 177 
52 Oppgradering Garderveien 0 10 000 0 10 000 
54 Energy Performance Contracting 4 309 0 7 079 7 079 
57 Rømningsvei Heer 11 0 215 215 
61 Rehabilitering Hospitalet 0 6 000 580 6 580 
62 Skanseveien 40 3 792 8 000 0 8 000 
63 Oppgradering Smia 645 3 000 0 3 000 
65 Prosjektering Gropa 0 800 0 800 
67 Bomberom Drøbak skole HP 2018-2021 91 1 500 0 1 500 
68 Oppgradering brann formålsbygg 6 750 0 750 
69 Skatepark Seiersten 187 9 700 0 9 700 
70 Oppmålingsutstyr 200 200 0 200 
71 Velferdsteknologi 0 5 500 100 5 600 
72 Inventar kontorer Frognhallen 1 353 0 1 100 1 100 
73 Inventar/ møbler kommunale formålsbygg 0 400 0 400 

74 
Rehabilitering gamle gymsal Drøbak skole Musikken 
og frivillighetens hus HP2018-2021 

26 6 000 0 5 974 

98 Investering Kirken 500 1 000 0 1 000 
1. T Komprimator til Ullerud helsebygg 0 0 300 300 
1. T Lekeapparater på Drøbak skole (FAU) 500 0 500 500 
Nytt  Paviljong – Seiersten skole 297 0 0 -297 
Nytt  Forprosjekt fortau Elleveien 487 0 1 200 713       

Sum   59 899 317 192 161 991 478 373 

Budsjettendringer i kolonne 3 er ubrukte bevilgninger fra 2017 samt nye bevilgninger i 1. tertial 2018.  
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3.8 Kommentarer til prosjektene 

1. Helsebygg 

Merforbruket på prosjektet skyldes interne justeringer mellom prosjektet for inventar og 

utstyr. Hovedregnskapet med AF-gruppen er avsluttet og tilskudd fra Husbanken på 148,3 

millioner kroner er mottatt. Det gjenstår et tilskudd på 56,1 millioner kroner som kommunen 

søker om. Anmodning om utbetaling av tilskudd skal være fremsatt senest innen 01.01.2019.  

 

2. Helsebygg - Inventar og utstyr 

Det er kjøpt inn inventar og utstyr til det nye helsebygget på i overkant av 20 millioner 

kroner. Det gjenstår ca. 10 millioner kroner som skal brukes til å finansiere inventar og utstyr 

til 4. etasje.  

 

3. Investeringer i boliger 

Belsjø terrasse 

Reguleringsplan er godkjent. Åpen anbudskonkurranse gjennomført i 2017, men avlyst på 

grunn av høye kostnader. Ny anbudskonkurranse kunngjøres i løpet av 2018 sammen med 

Trekanttomta. Kommunestyret godkjente konkurransemodellen i juni 2018.  

 

Trekanttomta 

Området er ferdig regulert. Inngår i anbudskonkurransen sammen med Belsjø terrasse.  

 

Skogveien 

Reguleringsplanen er lagt frem for sluttbehandling i oktober 2018.  

 

Kopås-området 

Plan for videre disponering avklares gjennom kommunestyrets behandling av 

kommunetyremelding om utvikling av kommunens eiendommer til omsorgsboliger.  

 

Husvikveien 

Reguleringsplan fremmes til 1. gangsbehandling i MPB i oktober 2018. Nabolagsrådsmøter er 

igangsatt. 

 

Grande 

Reguleringsplan fremmes for 1. gangsbehandling i MPB i oktober 2018.   

 

Vestbyveien 

Avventer kommunestyrets behandling av kommunestyremelding om utvikling av 

kommunens eiendommer til omsorgsbolig.   
 

4. Investeringer i boliger til bosetting av flyktninger 

En bolig på Haneborgenga er kjøpt. Nye oppkjøp vurderes i byggetrinn 2.  

 

5. Risiko og sårbarhet 

Brannsikkerhetsprosjektet i gamle Drøbak er forsinket. Ferdigstilles sommeren 2018. 

Sikring av Renseanlegget og Gropa er gjennomført.  
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6. Startlån 

Regnskapet så langt i år viser at det er utbetalt flere startlån enn det er budsjett for. Dette 

varierer veldig fra år til år og det har vært et større behov i 2018 enn ventet.  

 

7. Hovedplan vann- og avløp 

Ny hovedplan for drikkevann og avløp er ferdigutarbeidet. Hovedplan for drikkevann er 

vedtatt i desember 2017. Tiltakene er innarbeidet i HP 2018-2021. 

Rehabilitering av det kommunale nett gjennomføres fortløpende. Første fase av etablering 

av overvannsanlegg frem til Gulliksbakken er ferdigstilt. Fase to er ferdig prosjektert og 

oppstart blir sommeren 2018. Ny vannledning og overvannsanlegg langs Museumsveien er 

ferdigstilt. Renseanlegg er rehabilitert med nytt ventilasjonsanlegg for styring av lukt og gass.  

Ny VA anlegg langs Gylteåsveien er ferdig prosjektert. Første fase starter sommeren 2018. 

Nytt høydebasseng på Granheia er under bygging. Forventet ferdigstilling i september 2018.  

Nytt avløpsanlegg for Strandveien er ferdigprosjektert og anbudsdokumentene er under 

utarbeidelse.  

Alle kritiske avløpsstasjoner er nå utstyrt med mengdemåler og elektronisk alarmsystem ved 

overløp. I tillegg er alle avløpssystemer med overløp til vassdrag sikret slik at et eventuell 

overløp transposteres til et tett tank og ikke til vassdrag.       

Etablering av overvannsanlegg ved Ringedammen er under prosjektering. Dette skal 

håndtere overvann fra Husvik. 

Prosjektet med fjernavlesning av vannmålere er igangsatt. Totalt skal 5200 målere skiftes. Ca. 

2800 er skiftet. 

 

8. Dypvannskai og nytt akvarium 

Det er vedtatt å gå videre med å utrede dypvannskai. 

Utredning av nytt akvarium er stilt i bero. 

 

9. Maskinpark MIK 

Ny redskapsbærer er bestilt. Forventet levering etter sommeren 2018.   

Krokbil er anskaffet. Dette skal senke driftskostnader på kvistmottaket og renseanlegget.  

 

10. Kommunale veier 

Rehabilitering av fortau langs Heerveien er ferdigstilt. Det er planlagt etablering av flere 

ladestasjoner for elbiler på Bankløkka. Ladestasjoner er mottatt og etablering er under 

planlegging. Kartlegging av alle veilysanlegg er ferdigstilt. Sluttrapport legges frem i et eget 

notat som følger tertialrapporten. Dette med tanke på etablering av egen strømmåler som 

følge av pålegg fra DSB.     

Trasen for nytt fortau langs Elleveien er ferdig prosjektert. Kostnadsestimatet er 25 millioner 

kroner. Dette inkluderer fortau, ny belysning og rehabilitering av veien. Det krever en ny 

reguleringsplan. Saken legges frem til politisk behandling etter sommeren 2018. 

 

11. IKT investering 

Beløpet gjelder digitalisering og utvikling av IKT infrastruktur, det vises til vedtatt 

Handlingsprogram 2018 – 2021, del 9. Aktuelle digitaliseringstiltak er under kartlegging. 
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12. IKT investering skole 

Forventet at hele Frognskolen har innført digital skole høsten 2018.  

 

13. Agresso Follo 

Frogn er vertskommune for Agresso (kommunenes økonomisystem) samarbeidet mellom 

kommunene Nesodden, Ås og Vestby. Frogn som vertskommunene forskutterer alle 

investeringer og de 3 andre kommunene nedbetaler investeringene til Frogn over en 5 

årsperiode. Det gjennomføres for tiden et forprosjekt der det vurderes hvordan kommunene 

kan bli mer lik i oppbyggingen for å oppnå ytterligere samordningsgevinster innenfor innkjøp 

og implementering av nye digitaliseringsløsninger. Forprosjektet er ferdig behandlet ca 15. 

juni. Det skal også gjennomføres en oppgradering til ny versjon av økonomisystemet i 

august/ september 2018.  

 

14. Tiltaksplan IFN 

Rehabiliteringa av første delen av Lysløypa er startet. Rehabilitering omfatter strekningen fra 

Seiersten og opp til Heer. Rehabilitering av andre delen (opp til Måna) forventes startet i 

løpet av 2018. 

 

 

15. Elektronisk arkiv 

Prosjektet ferdigstilles i 2019.  

 

16. Trafikksikkerhetstiltak 

Ny trafikksikkerhetsplan er utarbeidet. Planen er en mer realistisk plan som er utarbeidet av 

kommunen selv. Planen legger til en prioritering av tiltak som kommunen mener er realistisk 

å gjennomføre hvert år.  

Skiltplan for Kroketønna er godkjent av Veivesenet og skilt er bestilt. Forventet etablering 

etter sommeren 2018.  

Skiltplan for Seiersten og Ullerud helsebygg er ferdigstilt.  

Parkeringsreguleringstiltak på Seiersten, skoler og kommunale bygg er igangsatt.  

 

18. Biblioteket, digitalisering 

Flere prosjekter er gjennomført. Blant annet tilgangsstyring basert på lånekort.  

Ytterligere digitaliseringsløsninger vurderes sommeren 2018.  

 

19. Flerbrukshus 

Det er foreløpig ikke kommet til enighet om et sluttoppgjør. Det forventes at det vil påløpe 

noe utgifter i løpet av 2018.  

 

20. Svømme/badeanlegg 

Frognhallen og underhuset forventes tatt i bruk fra januar og badeanlegget fra februar.  

 

I 2018 er det utgiftsført 11,1 millioner kroner på prosjektet. I 2018 er utgiftene korrigert ned 

med 29,369 millioner kroner, dette gjelder utgifter som er bokført i 2017, men som ikke er 

utbetalt.  Det er som kjent usikkert hva utfallet blir av den pågående konflikten med HENT. 
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Det er ikke behov for tilleggsbevilgning i 2018, men p.t. anslås et behov for tilleggsbevilgning 

på ca. 25mill kroner i 2019. Rådmannen kommer tilbake til dette i Handlingsprogrammet for 

2019-2022. 

 

 

 

21. Seiersten stadion, oppgradering 

Reklamasjonssak pågår vedrørende undervarme og kunstgressmatte. Det vurderes annet 

system for undervarme. Fremmes som egen sak til kommunestyret høsten 2018. 

 

22. Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018 

Arbeidet er startet, men grunnet konkurs hos leverandør av EPC er utfasing av oljefyr på 

Dyrløkkeåsen skole forsinket. Gjennomføring forventes sommeren 2019.   

 

24. Tinglysning 

Nye ressurser er satt i prosjektet. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med Statens kartverk for å 

få fart i arbeidet.  

 

25. Akvariet, oppgradering 

Alle arbeider som skal gjøres er ferdigstilte. Det holdes av beredskapspenger for å møte nye 

forskriftskrav som kan komme. 

       29. Uteleker, skoler og barnehager 

For tiden normal drift.  

 

30. Badeparken, rehabilitering 

Beløpet er bevilget generelt til rehabilitering av badeparken. Grunnet sikkerhet for publikum 

har det vært foreslått å bruke midlene til istandsettelse av kaifronter, men tiltaket venter på 

skjøtselsplanen for området. Til nå er det utbedret rekkverk og gjærer i parken grunnet 

publikums sikkerhet.  

 

31. Egenkapitalinnskudd i KLP 

Egenkapitalinnskuddet i KLP betales inn på slutten av året.  

       32. Rehabilitering bygg 

Dette er et oppgraderingsprosjekt av stor betydning for å møte krav til innemiljø i 
kommunale bygg. Flere prosjekter gjennomføres i 2018. Bevilgningen er fordelt ut til 13 
mindre prosjekter med egen gjennomføringsplan.  
 

33. Nedgravde søppelkontainere 

Tiltaket er ferdigprosjektert og første utkast til anbudsdokumentene utarbeidet. Kommunen 

har mottatt en henvendelse fra Bråthan om mulig samarbeid knyttet til etablering av et 

garasjeanlegg ved Jørnsebakken. En slik samarbeid kan bidra til å minske kommunens 

økonomisk bidrag i etablering av nedgravde løsninger. Dialog mellom kommunen og Bråthan 

pågår.  
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36. Kopås 

Økte kostnader grunnet at entreprenøren er gått konkurs. 2,6 millioner bevilget gjennom 

politisk bevilgning og 1 million kroner bevilget gjennom prosjektet for oppgradering av 

formålsbygg. Bygget tas i bruk i september 2018. 

 

38. Rehabilitering av brygger og havner 

Sykkelstativ og pleiestasjon er mottatt og etablert ved Sjøtorget sommeren 2018. Det er 

prosjektert etablering av mottak for spyling og klargjøring av båter på molo B i Drøbak 

båthavn. Dette for å hindre forurensning av Oslofjorden.  

 

39. Toalett Gylteholmen 

Vann og avløp er ferdig prosjektert. Avventer avtale med Gylteholmen brygger AS. Vann og 

avløp blir lagt frem til kum i land. Forventet startet opp i 2018.  

 

40. Maskinpark Eiendom 

Midlene går til utskifting av maskiner i 2018. 

 

42. Vestbyveien - trafikksikkerhetstiltak 

Ferdig prosjektert. For å gjennomføre tiltaket er det behov for en dialog med berørte grunn- 

og rettighetshavere med mål om å komme frem til minnelige avtaler. . Totalt er det 44 

grunneiere som må avstå grunn.  

 

44. Sti Rogneveien 

Saken er tidkrevende da det er ny eier av grunn. Det søkes å komme til enighet med 

grunneier. 

 

47. Follo barne- og ungdomsskole 

Avventer sluttavregning på prosjektet. Også kommet nye kostnader som gjelder inventar. 

Foreslått justering i rammen ettersom bevilgningen er gitt eksklusiv MVA.  

 

50. Grunnerverv 

Gjenstående midler fra 2017.  

 

52. Oppgradering Garderveien 

Tiltaket er ferdig utredet og alternativene identifisert med kostnadsvurdering. Forventet 

sendt til politisk behandling i siste halvdelen av 2018.  

54. Energy performance contracting (EPC) 

Entreprenør gikk konkurs i april 2018. Vi er i gang med kartlegging av utført arbeid. Prosjektet 

sluttføres delvis med nye entreprenører.  Det prioriteres å sikre at det kan kjøres full drift 

vinteren 2018/2019.  

57. Rømningsvei Heer 

Rømningsveien er etablert.  
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61.  Rehabilitering Hospitalet 

Statusrapport er ferdig og oversendt Akershus fylkeskommune for å få klarhet i hvilke 

investeringstiltak som krever søknad etter plan- og bygningsloven og ev. dispensasjon etter 

kulturminneloven. Foreløpig tilbakemelding fra Akershus fylkeskommune er mottatt og fylket 

ser behov for en befaring av bygget.  Befaring er gjennomført.  

62. Skanseveien 40 

Prosjektering er ferdig. Rehabilitering pågår. Ferdigstilles i desember 2018. 

63. Oppgradering Smia 

Det er bevilget kr 3 MNOK til etablering av kjøling og ferdigstilling av bygg- og 

utomhusarbeider. Kjøling er etablert. Nye inntaksrister er bestilt og asfaltering er utført. 

Brukermøte blir gjennomført for å prioritere videre arbeid.  

65. Prosjektering Gropa 

Prosjektering starter opp vinter 2018. 

67. Bomberom Drøbak skole HP 2018-2021 

Rømningsveier er ferdigstilt. Nytt ventilasjonsanlegg kommer i uke 41. 

 

68. Oppgradering brann formålsbygg 

Prosjektering pågår. Rapport på Bilitt barnehage, Rådhuset, gamle gymsal Drøbak er mottatt 

og prioritering av arbeid gjøres høsten 2018.  

69. Nærmiljøanlegg (skatepark) Seiersten 

Prosjektet har vært på anbud med forhandling. Rammetillatelse er gitt og prosjektet er nå 

under utarbeidelse med planlagt ferdigstillelse i desember 2018. 

70. Oppmålingsutstyr 

Anbudsrunde er gjennomført og utstyr er bestilt.  

71. Velferdsteknologi 

Digitaliseringsprosjekt igangsatt og Frogn er koblet på løpet i Follo 

 

72. Inventar kontorer Frognhallen 

Inventar er kjøpt inn og lagres midlertidig på Grande.  

73. Inventar/ møbler kommunale formålsbygg 

Investering gjennomføres høst 2018. 

74. Rehabilitering gamle gymsal Drøbak skole 

Brukermøte er gjennomført og prosjektering igangsatt. 

98. Investering Kirken 

Av bevilgning på 1 million kroner for 2018 er 500 tusen kroner utbetalt.  

Paviljong Seiersten skole 

Paviljongen er etablert og i drift. Prosjektet er ikke finansiert, men vurderes i sluttoppgjøret 

om Bølgen  
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3.9 Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet,  

Rådmannen foreslår at eventuelle justeringer finansieres ved å redusere budsjettet på andre 

prosjekter. For eksempel investeringer i boliger. Dette for det høye investeringsvolumet ikke skal 

økes ytterligere.   

Nr. Prosjektnavn 

Revidert Forslag til Nytt 

Budsjett 
1 000 kr 

Justering 
1 000 kr 

Budsjett 
1 000 kr 

4 Investering i boliger 128 738 -120 000 8 738 

6 Startlån 10 000 10 000 20 000 

47 Follo barne- og ungdomsskole 2 085 2 500 4 585 

 Paviljong Seiersten skole 0 400 400 

     

     

     

     

     

 Endret finansieringsbehov  -107 100  

 

Som følge av rådmannens forslag til justeringer av investeringsbudsjettet, endres kommunens 

finansieringsbehov som vist i tabellen under. 

                  Beløp i 1 000 kroner 

Endret låneopptak -120 000 

Endret låneopptak/tilskudd fra Husbanken 10 000 

Endret momskompensasjon 2 500 

Forskuttert erstatning 400 

Bruk av disposisjonsfond 0 

Sum finansiering -107 100 

3.9.1 Kommentarer til foreslåtte justeringer 

4. Investeringer i boliger 

Budsjettet justeres ned med 120 millioner kroner ettersom prosjektene er skjøvet ut i tid, jfr. 

kommentarene på prosjektet. Nye bevilgninger gjøres gjennom Handlingsprogrammet 2019-

2022.  

 

6. Startlån 

Frogn kommune låner hvert år inn Startlånmidler fra Husbanken for videretildeling av 

Startlån til innbyggere som ikke får lån i bank. Låntakere må ha langvarig problemer med å 

finansiere egen bolig og ha benyttet muligheten til sparing, samt ha betjeningsevne til lånet. 

I 2018 søkte vi Husbanken om kr. 10 mill, mot vanligvis kr 15 mill.  

Kommunen har gitt flere tilsagn om fullfinansiering av bolig, fordi bankene ikke lenger godtar 

toppfinansiering gjennom startlån.  Dette har medført at årets ramme for tildeling av nye 

startlån allerede er brukt opp. Så langt i 2018 er det innfridd 11,2 millioner kroner i startlån, 

men det er ikke anledning til å videreformidle disse lånene uten å søke Husbanken om økt 

bevilgning.  
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Kommunen har fokus på å hjelpe prioriterte grupper som fra Husbankens side er: 

barnefamilier og leietakere i kommunale boliger. 

Rådmannen foreslår derfor å øke rammen med 10 millioner kroner for 2018 slik at 

kommunen kan søke Husbanken om ytterligere midler for tildeling.   

 

47. Follo barne- og ungdomsskole 

I begynnelsen av prosjektet var det en del usikkerhet rundt håndteringen av 

merverdiavgiftskompensasjonen. Hvem skulle få dette kompensert og hvordan skulle 

deltakerkommunene faktureres? 

 

Løsningen er at deltagerkommunene får faktura inkludert merverdiavgift. Hver kommune må 

derfor selv kreve kompensasjon for sin andel av utgiftene.   

I handlingsprogrammet budsjetteres det normalt brutto, dvs inkludert mva. Når det gjelder 

Follo barne- og ungdomsskole er det imidlertid ikke tatt høyde for at vedtaket er ex mva og 

at vi må inkluderer merverdiavgiftsbeløpet i rammen.  

 

Den totale budsjettrammen, i HP 2017-2021 skulle derfor ha vært 12,5 millioner kroner.   

Den økte utgiften på 2,5 millioner kroner vil finansieres ved momskompensasjon. 

4 Status og strategier for tjenesteutviklingen 
Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er 

kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. I vurderingen 

av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller 

bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til 

rødt. 

Kommunen leverer tjenester på et høyt nivå og selv om vi oppnår under «godt nok» på en tredjedel 

av styringsindikatorene i gjeldende handlingsprogram må ikke dette sees på som en totalvurdering av 

kommunen. Styringsindikatorene i handlingsprogrammet er utvalgte områder vi ønsker å fokusere på 

og forbedre i perioden for å nå de langsiktige målene i kommuneplanen. Det er naturlig at dette er 

områder med forbedringspotensial. (avventer rapportering på Samfunn)   

For å gi et mer helhetlig bilde av kommunens tjenesteproduksjon viser rådmannen til 

kommunebarometeret som rangerer alle kommunene i Norge. Her rangeres også de ulike sektorene 

hver for seg på bakgrunn av gitte kriterier. Frogn kommune er på 103. plass av alle landets 

kommuner i den endelige rangeringen til Kommunebarometeret. 

  



32/18 Referat og orienteringer - 18/00080-3 Referat og orienteringer : Tertialrapport nr 2 2018

24 
 

4.1 Oppvekst og (opp)læring 

Overordnet mål fra kommuneplanen: 
 

Alle barn og unge i Frogn får kvalitativt gode oppvekst- og læringsvilkår  

 

Lærernormen, bemanningsnorm i barnehager og ny pedagognorm er innført. Alle skoler i Frogn 

kommune innfrir kravet til lærertetthet med god margin. Økt lærertetthet styrker muligheten til 

tidlig innsats, faglig og sosialt.  

Læringsmiljøprosjektet, med veiledere fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger, er i gang. Drøbak skole, 

Seiersten ungdomsskole og Frogn vgs er med i prosjektet som skal gå over 4 semestre. Målet for 

prosjektet: Utvikle læringsmiljøet og redusere mobbingen.  

Nå har alle elever i Frogn kommune sitt eget nettbrett til bruk i undervisningen. Opplæringen av 

elever og lærere er godt i gang på de to siste skolene, Heer og Sogsti, og opplæringen fortsetter 

utover høsten.  

Skolelosen ser resultater av vårens innsats i flere saker, samtidig som han er med på å systematisere 

skolenes arbeid med elevenes nærvær og er deltaker i læringsmiljøprosjektet.   

Mobbeombudet har vært på besøk og gjort seg kjent både i skoleledergruppa, styrergruppa og i 

kommunalt foreldreråd. Hun følger sin foreløpige plan denne høsten.  

Den nye enheten «Enhet for psykososialt arbeid» har fått på plass avdelingsledere og 

fagkoordinatorer og alle er i gang i sine nye avdelinger. Det er fortsatt noe vakanse innenfor enkelte 

fagfelt – pedagogisk/ psykologiske rådgivere og helsesøstre. 

Barneverntjenesten ble styrket med en 100% saksbehandlerstilling i 2018. denne stillingen er besatt. 

Opprettelse av fagkoordinatorstillinger innebærer både en økning i bemanningen og en styrking av 

kvaliteten på det faglige arbeidet i enheten. Styrkingen er foretatt gjennom omdisponering av midler 

innenfor enhetens rammer. 

Enheten for barn unge og familier er fusjonert med Enhet for rus og psykiatri til Enhet for 

psykososialt arbeid. Den nye organiseringen er i gang siden mai, og enheten er nå delt i fire 

tverrfaglige team. Teamene er delt slik: 0-5 år, 6-17 år, voksne og boliger. Hensikten er å 

Sikre helhet og sammenhengende tjenester: 

- I forhold til alder, overgang barn/ungdom og ungdom voksen 
- I forhold til at alle er en del av en familie eller annet nettverk 
- I forhold til likhet i tjenestetilbudet 
- Flere tjenester arbeider samtidig på flere arenaer 

Tidlig innsats: 

- Hjelp gis tidlig i fht alder og tidlig i fht problemutviklingsforløp – uavhengig av alder 
- Kortere brukerreise – enkelt å få hjelp 
- Oppdage behov for spesialisttjenester så tidlig som mulig 
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- Effektiv oppgaveløsing og hjelp så fort som mulig 
-  

Tverrfaglig arbeid der det er nødvendig: 

- Arbeide sammen om samme mål på tvers av fag og tjenester – hindre arbeid ved siden 
av/etter hverandre 

 

Utnytte enhetens kompetanse 

- På tvers av tjenester og fag 
- Internopplæring 
- Lære bort og få ny kunnskap 

 

Organisasjon i endring 

- Tiltak og metoder endres på bakgrunn av innbyggernes tilbakemeldinger 
- Vi arbeider med tiltak som virker og som er forskningsbasert 

Fleksibilitet i oppgaveløsningen 

- Oppgaven bestemmer hvordan den skal løses og av hvem – med mindre oppgaven bare 
kan løses av ansatte med en bestem kompetanse 

Familieråd og foreldreråd er et prioriterte tiltak og har blitt brukt i enheten psykososialt arbeid, i 

skolen og som nabolagsråd i forbindelse med etablering av boliger for grupper av innbyggere. 

Tiltaket har fokus på brukermedvirkning og ansvarliggjøring og gjenspeiler kommunens verdier på en 

god måte.  

Barnehagene opprettholder de oppsatte målsetningene og påbegynte prosjekter. MINOS prosjektet, 

introduksjon for minoritetsspråklige familier som skal starte i barnehagen, avsluttes og evalueres 

våren 2018. Prosjektet anses nå som implementert.  

Etter verbalvedtak i Handlingsprogrammet har barnehagene nå igangsatt prosjektet: Naturen som 

læringsarena. Det er iverksatt en utegruppe på Skiphelle der det vektlegges bruk av naturen som 

alternativ læringsarena. Gjennomføringen er evaluert av barn, foreldre og personalet fra 

spesialpedagogisk team og barnehager. Både kommunale og private barnehager deltar. Målet er å 

etablere dette som et fast tilbud gjennom året. 

 Ny rammeplan for barnehager er under implementering. Det arbeides med ledelse gjennom et KS 

prosjekt for både styrere og pedagogiske ledere i alle kommunale barnehager. Hovedfokus for 

veiledningen er implementeringspraksis og teori, samt samarbeid hjem- barnehage. Dette er andre 

året denne omfattende veiledningen pågår. I 2017 var det bare styrerne som fikk individuell 

veiledning med prosjektleder, men nå er det både individuell veiledning og med hele pedagogisk 

ledergruppe sammen med styrer i hver barnehage. Enhet barnehager har søkt og fått innvilget til 

sammen 1,4 millioner av OU-midler til dette prosjektet.  
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4.1.1 Styringsindikatorer oppvekst og (opp)læring 

Mål Hva skal måles? Målemetode 
  

2018 
2018 

 Kommuneplan 2012-2024 Måleindikatorer   Res 1T / 
Prognose  

Ønsket 
Godt 
nok 

O 1  
Frognskolen er blant de 
10 beste i landet faglig og 
sosialt 

O 1.1 
Grunnskolepoeng 
 
 
O 1.2 
Trivsel 7. trinn 
 
 
O 1.3 
Trivsel 10. trinn 
 

O 1.1 
Kommune- 
barometeret 
 
O 1.2 
Kommune- 
Barometeret 
 
O 1.3 
Kommune- 
barometeret 

 O 1.1 
26 

 
 

O 1.2 
11 

 
 

O 1.3 
95 

O 1.1 
20. pl. 

 
 

O 1.2 
20. pl. 

 
 

O 1.3 
30. pl. 

O 1.1 
29. pl. 

 
 

O 1.2 
25. pl. 

 
 

O 1.3 
45. pl. 

 

 

O 2 
Barn som trenger spesiell 
hjelp eller oppfølging blir 
fanget opp tidligst mulig 
og senest før barneskole-
alder 

O 2.1 
Andel nye saker meldt BUF i 
førskolealder i forhold til andel 
barn meldt i grunnskolealder. 
 

O 2.1 
Intern 
kartlegging 

 O 2.1 
0,8% 

lavere 

O 2.1 
Andel førskole- 
barn 5 % høyere  

enn andel 
grunnskolebarn  

O 2.1 
 

2 %  
høyere 

O 3 
Veksten i antall unge 
uføre er begrenset med  
20 % fra 2010-nivå til 
2020 
 

O 3.1  
Prosent uføretrygdede 18-44 år 
 
O 3.2 
Prosentvis antall ungdom som 
føles ensom, veldig plaget * 
 
O 3.3 
Prosentvis antall ungdom som 
føler bekymringer, 
veldig plaget * 

 O 3.1 
 SSB  
  
 
O 3.2 
Score på 
ungdoms-
undersøkelse 
 
O 3.3 
Score på 
ungdoms-
undersøkelse 

 O 3.1 
1,7% 

 
 

O 3.2 
9% 

 
 
 

O 3.3 
13%* 

O 3.1 
1,6 % 

 
 

O 3.2 
* 
 
 
 

O 3.3 
* 

O 3.1 
1,7 % 

 
 

O 3.2 
* 
 
 

 
O3.3 

* 

 

 

O 4 
Frafall i det videregående  
utdanningsløpet 

O 4.1 
Ikke fullført VGS innen 5 år 
 
O 4.2 
Nærvær ungdomsskole 

O 4.1 
Statistikk FHI 
 
O 4.2 
Statistikk fra 
skolearena 

 O 4.1 
25,4 % 

 
O 4.2 

 

O 4.1 
22 % 

 
O 4.2 

 

O 4.1 
20 % 

 
O 4.2 

 

 

O 5 
Nulltoleranse for mobbing 
 
 
 
 
Nulltoleranse for vold i 
nære relasjoner 

O 5.1  
Gjennomsnitt av mobbetilfeller 
der 5 er best 
 
 
O 5.2 
Redusere antall tilfeller vold 
rettet mot barn og unge i nære 
relasjoner 

O 5.1 
Elevundersøkels
e 
 
 
 
O 5.2 
UngData-
undersøkelsen 

 O 5.1 
 

1,25 
 
 
 

O 5.2 
4,4   

O 5.1 
 

1 
 
 
 

O 5.2 
* 

O 5.1 
 

1,2 
 
 

 
O 5.2 

* 

 

 

*Ung Data-undersøkelsen viser at et for stort antall ungdommer som opplever psykiske vansker og ensomhet.  

4.1.2 Status for måloppnåelse 

O1: Frognskolen er blant de 10 beste i landet, faglig og sosialt  

Kommunebarometeret for 2018 fastslår at Frognskolen er blant de ti beste i landet. Resultatene på 

grunnskolepoeng er svært gode. Likedan trivsel på 7. trinn. Trivselen daler utover    

ungdomsskoletida, og er lavere på 10. trinn enn de andre ungdomsskoletrinnene. Her finner vi ikke 

måloppnåelse. Det er viktig for Frognskolen å finne gode tiltak som gjør at trivselen holder seg høy 

grunnskolen ut og legger et godt grunnlag for videregående opplæring. Derfor er det spennende at 

Frognskolen er med i det statlige «Læringsmiljøprosjekt» i siste pulje. Spesielt spennende fordi både 

Drøbak skole, Seiersten ungdomsskole og Frogn videregående skole er med i prosjektet. Frogn vgs er 
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den eneste videregående skolen i landet som er med. Et av målene er å avdekke hvilke faktorer i 

læringsmiljøet som har størst betydning for trivselen. 

O2: Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før 

barneskolealder 

Andelen barn i aldersgruppen 0-5 år som meldes tjenestene i EPA er høyere enn i aldersgruppen 6 – 

12 år og 13 – 18 år. Dersom en ser aldersgruppen 6 – 18 år under ett, er andelen som meldes størst i 

denne gruppen. Et moment her er at i barnebefolkningen i Frogn er denne gruppen langt større enn 

gruppen 0-5 år.  

Kvello-modellen for tidlig innsats i barnehagene er evaluert og det er konkludert med at tiltaket ikke 

har ført til ønsket måloppnåelse. Barnehagene melder at de barna som blir oppdaget gjennom 

tiltaket, er barn som barnehagene allerede har vært kjent med og bekymret for. Tiltaket er svært 

ressurskrevende, og det ble vurdert at resultatet ikke står i forhold til de ressursene som blir 

benyttet. 

Enhet for psykososialt arbeid er nå i ferd med å vurdere andre tiltak som i større grad kan føre til 

ønsket måloppnåelse. I den forbindelse vurderes det opprettelse av tverrfaglige team med 

utgangspunkt i den nye organiseringen av enheten. 

O5: Nulltoleranse mot mobbing  

Antall barn som føler seg plaget er lavere for Frogn enn for de andre Follokommunene. Målet om 

Null mobbing ved samtlige skoler er vanskelig å oppnå. Digital mobbing er et økende fenomen, 

denne er skjult og skjer ofte utenom skoletid, men gir konsekvenser inn i skolehverdagen. Målet om 

null mobbing krever et tett samarbeid av alle aktører rundt elevene og ikke minst et godt hjem-skole 

samarbeid. Rådmannen vil intensivere dette på kommunenivå gjennom Kommunalt foreldreutvalg og 

på den enkelte skole. Kommunen har opprettet et beredskapsteam med deltakere fra tjenestene i 

EPA.  

Læringsmiljøprosjektet, som nå er i gang, har som mål å utvikle læringsmiljøet og redusere 

mobbingen. Skolene har tro på at systematisk arbeid i dette prosjektet vil gi resultater.  

Mobbeombudet er et sikkerhetsnett og en veileder for barn og deres familier og for skoler. Både 

mobbeombudet og skolelosen deltar i Læringsmiljøprosjektet. Skolelosen veileder også barn og deres 

familier og lærere.  Innbyggerne har gode veiledere, i skole, barnehage, skolelos og mobbeombud, 

hvis deres barn ikke trives i skole eller barnehage. 
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4.2 Helse , velferd og omsorg
Overordnet mål fra kommuneplanen:

Frogn kommune tilbyr helse og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON)

Helse, omsorg og velferd: Demografiutviklingen for Frogn kommune viser en sterk aldring i
befolkningssammensetningen. I 2018 er det 2709 innbyggere over 67 år, i 2040 viser prognosen en
kraftig økning til 4629 innbyggere i samme aldersgruppe. Denne utviklingen har allerede gitt store
utfordringer for helse og omsorgstjenestens kapasitet i forhold til riktig dimensjonering i helse - og
omsorgstrappen, nok helsepersonell og økonomiske ressurser.

Samtidig reduseres antall liggedøgn på sykehus som i sin tur leder til sterk økning av utskrivningsklare
pasienter. Det er kraftig økning av betalingspliktige døgn grunnet overliggere p å sykehus. Flere
oppgaver overføres til kommunehelsetjenesten og det blir mer spesialiserte oppgaver som krever økt
kompetanse.

Det er nå vedvarende mange på venteliste til sykehjemsplass, tilrettelegging av bolig,
hjelpemiddelformidling og rehabilitering . I løpet av året har vi opplevd en stor økning i antall
utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Pasientene utskrives fra sykehuset med stadig store og
komplekse behov for tjenester. Dette har medført kapasitetsutfordringer i forhold til rehabilitering
på korttidsavdelingen, samt utskrivelser, tilrettelegging og rehabilitering i hjemmet. Det er ventetid
på tjenester hos ergoterapeuter for voksne, samt utfordringer i forhold til å få ut hjelpemidler raskt
nok. Det er innført flere tiltak for å møte utfordri ngene. En representant fra innsatsteam og en
saksbehandler fra søknadskontoret drar på vurderingsbesøk til AHUS en gang per uke for å vurdere
inneliggende pasienter, gi informasjon og trygghet i forbindelse med utskrivelse. Dette har gitt god
effekt i form av at flere kan utskrives direkte til hjemmet med god oppfølging. Grunnet at
søknadskontor og innsatsteam har knapphet på ressurser har vi ikke anledning til å dra til AHUS mer
enn en gang per uke.
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For å møte de lange ventelistene, både for utskrivningsklare pasienter og for langtidspasienter med 

vedtak om sykehjemsplass har vi vært nødt til å åpne midlertidige plasser på Ullerud Helsebygg. 

Vi åpnet 3 plasser på korttidsavdelingen i sommer. Dette ga gode resultater, da vi i juli måned ikke 

hadde noen betalingsdøgn på AHUS. Plassene ble avviklet 19.8. Den 15.5. åpnet vi 3 midlertidige 

langtidsplasser, den 4.9 utvider vi med 4 langtidsplasser til; altså totalt 7 midlertidige langtidsplasser 

på Helsebygget ut året. Samtidig arbeides det med en sak til politisk behandling om å utvide faste 

plasser på 4.etasje i helsebygget fra nyttår.  

Å bygge omsorgsboliger blir viktig for å møte utfordringene med stadig flere eldre over 80 år. I 2025 

viser SSB sine prognoser at det vil være 991 personer over 80 år i Frogn. Det tilsvarer en økning på 

370 fra 2018 til 2025. Det legges frem en kommunestyremelding om utvikling av omsorgsboliger i 

oktober 2018. Rådmannen anbefaler å lokalisere omsorgsboliger tett på Ullerud helsebygg. 

Omsorgsboliger på Belsjø og Trekanttomta er under planlegging. Reguleringsplan for 

omsorgsboligene er godkjent. Anbudskonkurranse kunngjøres i løpet av 2018 sammen. 

Kommunestyret godkjente konkurransemodellen i juni 2018. Det vises for øvrig til månedlig statistikk 

over tjenestestatus.  

NAV-kontoret prioriterer langtidsledige, ungdom under 30 år og personer fra Asia og Afrika som 

sliter med å komme inn i ordinære jobber.  Frogn har lav ledighet, 2% og mange tilbud om tiltak og 

aktivitet.  Vimpelfabrikken gir en god arena for samarbeid med frivillige om integrering av flyktninger.  

De sosiale tjenestene er særlig opptatt av å forebygge negative konsekvenser av barnefattigdom, og 

sikre at barn får delta i alminnelige fritidsaktiviteter. Boutgiftene i Frogn er høye, og for en del 

personer strekker ikke pensjonen til.  Disse blir varig avhengig av supplerende sosialhjelp, fordi det er 

for lite igjen til livsopphold, når husleie og strøm er betalt.  Grunnbeløpet i folketrygden ble regulert 

1.5.18 og er kr 96.883,-. 

Utfordringene krever store omstillinger og endringer for å møte både dagens og fremtidens behov. 

Det må jobbes på andre måter, med fokus på innbyggernes ressurser og ansvar for egen helse, hvor 

det legges til rette for økt hverdagsmestring. Det må ses på oppgaveporteføljen og vurdere tjenester 

der hvor andre private og frivillige kan overta. Det vil tas i bruk mer hjelpemidler og 

velferdsteknologiske løsninger. Det må legges til rette for kompetanseheving og fagutvikling i 

tjenestene. 

4.2.1 Styringsindikatorer 

Mål Hva skal måles?    2018 

 Kommuneplan 
2012-2024 

Måleindikatorer Målemetode 
 Res 2T/ 

prognose 
2018 

Ønsket 
Godt 
nok 

H1 
Frogn kommune 
tilbyr helse- og 
omsorgstjenester på 
beste effektive 
omsorgsnivå (BEON) 
 
 
 

H 1.1 
Venteliste på langtidsplass 
Gjennomsnitt pr måned 
 
H 1.1.2 
Antall klager på tjenestene 
 
 

H 1.1 
Gerica 
 

 
 

 

H 1.1.2 
Gerica 
 
 

 

 H 1.1 
13,4 

 
 
 

H 1.1 
9 
 
 

H 1.1 
3 
 
 
 

H 1.1.2 
3 
 
 

H 1.1 
6 
 
 
 

H 1.1.2 
6 
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Mål Hva skal måles?    2018 

 Kommuneplan 
2012-2024 

Måleindikatorer Målemetode 
 Res 2T/ 

prognose 
2018 

Ønsket 
Godt 
nok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H 2 
Innbyggernes 
sykefravær knyttet 
til muskel- og 
skjelettlidelser er 
redusert med 20 % 
fra 2010-nivå til 
2020 

H 1.1.3 
Totalt antall klager til 
fylkesmannen Helse/ 
omsorg 
 
H 1.1.4 
Antall medhold i klager til 
fylkesmannen Helse/ 
omsorg 
 
H 1.2.5 
Brukerundersøkelse PLO 
 
 
 
H 1.1.6 
Pårørendeundersøkelse 
PLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
H 2.1 
Antall pasienter som 
mottar 
hverdagsrehabilitering 
årlig 
 
 
H 2.1 
Antall henvisninger til 
frisklivsresept 
 

 
H 1.2.3 
Telling 
 
 
 
H 1.1.4 
Telling 
 
 

 
H 1.1.5 
Fornøydhets-
skala (%) 
 
 
H 1.1.6 
Fornøydhets-
skala (1-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
H 1.2.1 
Gerica 
 
 
 
 
 
 
H 2.1.1 
Extensor 

  
H 1.1.3 

9 
 
 

H 1.1.4 
5 
 
 
 

H 1.1.5 
86 % 

 
 
 

H 1.1.6 
4,4 

 
 
 
 
 
 
 

H 1.2.1 
80 

1. kvartal 
 
 
 
 
 

H 2.1.1 
45 (pr 2.kv) 

 
 

 
H 1.1.3 

8 
 
 

H 1.1.4 
4 
 
 
 

H 1.1.5 
90 % 

 
 
 

H 1.1.6 
5 
 
 

 
 
 
 
 

H 1.2.1 
40 

 
 
 
 
 
 
 

H 2.1.1 
70 

 
 

H 1.1.3 
10 

 
 

H 1.1.4 
5 
 
 
 

H 1.1.5 
85 % 

 
 
 

H 1.1.6 
4,3 

 

 
 
 
 
 
 

H 1.2.1 
30 

 
 
 
 
 
 

H 2.1.1 
60 

 

 
 

 

 

 

 

 

 H 2.1 
Bra mat-kurs (antall 
deltakere) 
 
H 2.1 
Legemeldt sykefravær 
knyttet til muskel- og 
skjelettlidelser 
 
 
H 2.1 
Antall deltakere på 
kolsskole 

H 2.1.1 
antall  
deltakere 
 
H 2.1.1 
Tall fra NAV (%)  
 
 
 
 
 
H 2.1.1 
Telling 
 

 H 2.1.1 
5 (mai) 

 
 
 

H 2.1.1 
38 % 

 
 
 
 

H 2.1.1 
15 

 

H 2.1.1 
20 

 
 
 

H 2.1.1 
30 

 
 

 
 

H 2.1.1 
15 

H 2.1.1 
15 

 
 
 

H 2.1.1 
35 

 
 
 
 

H 2.1.1 
10 

 

 

 

H 4 
Frogn kommune 
tilrettelegger for at 
alle gis muligheter til 
å delta på sosiale, 
idrettslige eller 
kulturelle arenaer 

H 4.1 
Andel av vedtak hvor det 
er vurdert barn og unges 
mulighet til deltakelse i 
aktivitet 
 

H 4.1 
Registrering av 
vedtak i 
fagsystem 
 
 

 H 4.1 
100 % 

 
 
 

H 4.1 
100 % 

 
 
 
 

H 4.1 
90 % 
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Mål Hva skal måles?    2018 

 Kommuneplan 
2012-2024 

Måleindikatorer Målemetode 
 Res 2T/ 

prognose 
2018 

Ønsket 
Godt 
nok 

H 5 
Innovasjon i helse og 
omsorg 

H 5.1 
Antall nye 
innovasjonsprosjekter 

H 5.1 
Telling 

 H 5.1 

4 
H 5.1 

4 
H 5.1 

3 

 

4.2.2 Status for måloppnåelse helse, omsorg og velferd  
 
H1. Frogn kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON) 

H.1.1. Ventelisten på langtidsplass har vært voksende gjennom 2018. Årsakene er sammensatt. Den 

demografiske utviklingen viser en betydelig vekst i innbyggere over 80 år. Det er i seg selv en viktig 

årsak til at etterspørselen etter sykehjemsplasser øker. Reduksjon i antall liggedøgn på sykehus som 

fører til en sterkt økning av utskrivningsklare pasienter er en annen årsak. Frogn kommune mangler 

bemannede omsorgsboliger. Dette medfører at innbyggere med store pleie- og omsorgsbehov for en 

stor del blir tilbudt plass på sykehjemmet. Flere av disse vil alternativt ha et tilfredsstillende tilbud i 

en bemannet omsorgsbolig. Egen sak som omhandler omsorgsbolig er utarbeidet. Statistikk viser at 

62 % av våre beboere på helsebygget har et omfattende pleie- og omsorgsbehov, mens tilsvarende 

tall nasjonalt er 76 %. Over tid har flere korttidsplasser blitt benyttet av innbyggere som har vedtak 

om langtidsplass, noe som også forsterker denne utfordringen.   

Et annet viktig satsningsområde er å utvikle flere og bedre tjenester innenfor hjemmetjenestene. Et 

viktig fokus er å styrke evnen til egenmestring. Antall pasienter som mottar hjemmerehabilitering er i 

sterkt vekst. Det er forventet at det pågående utviklingsarbeid samt åpning av 4 etasjen på Ullerud 

helsebygg vil redusere ventelisten på langtidsplass.  

H2: Innbyggernes sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er redusert med 20 % fra 2010-

nivå til 2020 

H.2.1. Bruk av frisklivsresepter er et viktig frisklivsstiltak. Her får innbyggerne systematiske 

helsesamtaler, oppfølging, tilbud om aktiviteter, temasamlinger etc.  Ytterligere fokus i enhetene, 

dialog med fastleger, fysioterapeuter, andre aktører, etc. forventes å medføre at flere innbyggere tar 

frisklivsresepten i bruk, og at kommunes måltall kan innfris.   

Bra-mat-kurs kan beskrives som en introduksjon i endring av levevaner. Bra mat er viktig for bedre 

helse. Fokus på endring og veiledning er viktig. Frogn kommune har ikke nådd det ønskede måltall. 

Enhetene vil vurdere tiltak og grep slik at fokus på bedre kosthold kan utvikles.  

Legemeldt sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er høyere enn ønsket. Generelt er 

helsetilstanden i den norske befolkning god, også i Frogn. På helse og sykdom skårer vi noe dårligere 

enn landet for øvrig hva gjelder muskel- og skjelettplager. Årsakene er nok sammensatte. 

Sannsynligvis vil videre utvikling av folkehelsetiltak, varierte og på ulike nivåer, bidra til at 

innbyggerne benytter muligheten til deltakelse. Økt fokus på dette gjør at flere innbyggere vil ta 

ansvar for egen helse. 
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4.3 Kirke, kultur, idretts- og friluftsliv 
Overordnet mål fra kommuneplanen 

 

Frogn kommune legger til rette for allsidige kulturelle og fysiske aktiviteter som tilfredsstiller 

behov til alle målgrupper i tråd med demografisk utvikling, og i et folkehelseperspektiv.  

 

Kommunens mange arrangementer er i seg selv med på å styrke folkehelsen i form av å gi 

innbyggerne økt trivsel og tilhørighet til kommunen de bor i. Kulturarrangementene er også for 

mange et viktig sosialt møtested, i tillegg til at de får folk ut av «go’stolen». Siden høsten 2016 har 

Smia flerbrukshus blitt en arena med et yrende og allsidig kulturliv. Denne høsten er det en mengde 

arrangementer rettet mot ulike alderstrinn, og «Smia for de små» er etablert. 

Kommunen samarbeider med ulike lag- og foreninger når det gjelder bruk av arenaer for idrett, noe 

som gjenspeiles i form av turmarsjer, sykkelløp og familiearrangementer med ulike fysiske 

aktiviteter. Enhetene har et årlig møte hver vår hvor alle årets planlagte aktiviteter gjennomgås. 

Kommunen bidrar med økonomisk støtte til både kulturrådet og Idrettsrådet. 

Det er et stort behov for flere kultur/idrettsarenaer, både utendørs og innendørs. Etablering av 

Seiersten idrettspark med svømmehall, ny kunstgressbane, oppjustering friidrettsanlegget og 

eksisterende hall samt bygging av ny «boksehall» har styrket tilbudet til både barn, unge og voksne.  

Rådmannen er opptatt av aktiviteter hvor folkehelseperspektivet blir ivaretatt. Opprusting av 

Badeparken og Seiersten idrettspark, hvor det arbeides med utvidelse av skateanlegget, er viktige 

arenaer i denne forbindelsen. 

Frogn kommune har sikret seg verdifulle friluftsområder på Seiersten som tidligere var eid av 

Forsvaret, og både Seiersten-marka og Skiphelle brukes til ulike familiearrangementer, det samme 

gjøres deler av naturlandskapet og stinettet i Frogn.  Kommunen har i samarbeid med Oslofjordens 

friluftsråd tilrettelagt og merket flere stier i kystnære områder.  
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4.3.1 Styringsindikatorer 

Mål Hva skal måles?   2018 2019 

 Kommuneplan 
2012-2024 

Måleindikatorer Målemetode Res T1 / Prognose 2018 Ønsket 
Godt 
nok 

K 1  
Frogn kommune 
har trygge 
sosiale og 
kulturelle 
arenaer, og 
samarbeider godt 
med frivillige lag 
og foreninger 

K 1.1 
Brukertilfredshet 
Kulturskole 
 
 
K 1.1.2   
Andel elever i 
kommunal 
musikk- og 
kulturskole 
 
K 1.2 
Besøkstall kino 
 
K 1.3 
Utlånstall 
bibliotek 
 
 
K 1.4 
Besøkstall klubb 

K 1.1 
Brukerunder-
søkelser 
 
 
K 1.1.2  
Kostra 
 
 
 
K 1.2 
Billettsalg 
 
K 1.3 
Antall utlån 
per 
innbygger 
 
K 1.4 
Telling 
(KOSTRA) 

 K 1.1 
 

97% 
  
 

               K 1.1.2 
               17% 

 
 
 

K 1.2 
20 000 

 
 

K 1.3 
3,7 

 
 

K. 1.4 
               4000      

  

K 1.1 
 

100 % 
 
 

K 1.1.2 
   17 % 

 
 
 

K 1.2 
20 000 

 
 

K 1.3 
4,2 

 
 

   K.1.4 
5000 

K 1.1 
 

80 % 
 
 

K 1.1.2 
15 % 

 
 
 

K 1.2 
19 000 

 
 

K 1.3 
4,0 

 
 

K.1.4 
4000 

 

 

 

 

 

K 2 
Frogn kommune 
skal til enhver tid 
ha arenaer for 
idrett som 
utnyttes 
maksimalt og 
som motiverer til 
bredde i aktivitet 
og deltakelse 

K 2.1 
 
 
Netto 
driftsutgifter til 
idrett og 
idrettsbygg per 
innbygger 

K 2.1 
 
 
 
KOSTRA 

 K 2.1 
 
 

 
713,- 

K 2.1 
 
 

 
750,- 

K 2.1 
 
 

 
700,- 

 

    

K 3 
Viktige områder 
for friluftsliv og 
opplevelse av 
natur- og 
kulturlandskap er 
sikret og gjort 
tilgjengelige 

K 3.1  
Lek- og 
rekreasjonsareal 
per 1000 
innbygger 

K 3.1 
 
 
KOSTRA  

 K 3.1 
 
 

41 dekar  

K 3.1 
 
 

50 dekar  

K 3.1 
 
 

41 dekar 

 

 

4.3.2 Status for måloppnåelse  

Bibliotek 
Ny teknologi har ført til at biblioteket har kunnet øke sin åpningstid med 10 timer i uka på 

hverdagene i forhold til tidligere år. I 2016 ble det forsøkt med søndagsåpent bibliotek. Dette ble 

godt mottatt, og videreført sommer 2017. Besøkstallet økte imidlertid ikke særlig det andre året. Det 

er derfor besluttet å erstatte søndagsåpent med noe lengre åpningstid på lørdager.  

Biblioteket har hatt jevnt besøk de siste årene av barn og voksne, men noe nedgang av ungdom 

mellom 14 og 19 år. Selv om biblioteket ønsker å være et møtested for alle, med et variert tilbud av 

foredrag og barneteater, er det vanskelig å treffe unge mennesker. Dette er en utfordring over hele 

landet.  

Innholdet på bibliotekene har forandret seg de senere årene, og det forventes mer av bibliotekene 

enn bare utlån av bøker. I stadig større grad tilbys det ulike arrangementer for ulike aldersgrupper, 
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og forventningene til at biblioteket er en sosial arena ut over det å låne bøker er økende over hele 

Norge. Frogn bibliotek ønsker å være med på denne utviklingen. Lesesalen er nylig oppgradert med 

nye møbler, noe vi regner med vil styrke besøkstallet. Nå er ny moderne skranke bestilt som en del 

av digitaliseringsprosjektet for biblioteket.  

Det er å merke seg at biblioteket er sårbart med relativt få ansatte når forventningen til åpningstider 

og aktiviteter øker. Det er derfor behov for et ekstra årsverk dersom tilbudet skal styrkes ytterligere. 

Biblioteket er heller ikke tilgjengelig ihht til forskriftene når det gjelder bevegelseshemmede. Det er 

ingen heis i bygget. 

5  Medarbeidere 
I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket 

resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt 

nok er satt til rødt. 

5.1 Frogn kommunes arbeidsgiverpolitikk 

Overordnet mål fra kommuneplanen: 

 

Frogn Kommune er til enhver tid en nyskapende og fleksibel organisasjon som tiltrekker seg, 

utvikler og beholder kompetente medarbeidere. 

 

5.2 Styringsindikatorer 

Mål Hva skal måles?   
 

2018 2018 

 Kommuneplan 
2012-2024 

Måleindikatorer Målemetode 
 

Res T2 / Prognose 2018 Ønsket Godt nok 

A 1  
Frogn kommune er 
en utviklende og 
lærende 
organisasjon 

A 1.1 
- 
Medarbeidernes 
vurdering 
knyttet til 
kompetanse 

  
Bedre 
kommune -  
medarbeider
- 
undersøkelse 
10-FAKTOR  

 

a) 4,2 
b) 3,7 

a) 4,4 
b) 3,9 

a) 4,3 
b) 3,7 a) Bruk av 

kompetanse i 
arbeidet 
b) relevant 
kompetanseutvi
kling 

 

A 2 A 2.1 
a) 
Rekrutterings
-system 
b) Mnd.rapp 
c) Mnd.rapp 
 

 

a) <10% 
b) 18,2 

c4,5 

a) 10 % 
b) 0 
c) 5 

a) 15 % 
b) 0 
c) 15 Frogn kommune 

rekrutterer og 
beholder 

a) Turnover 
Byggesak, EF, 
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medarbeidere som 
det til enhver tid er 
behov for 

PLO, Hj. Baserte, 
barnehage 
b) Ubesatte 
stillinger over 6 
mnd – Alle  
c) Ca. antall på 
disp. –Alle 

 

A 3 A 3.1     

 
a) 3,9 
b) 4,3 

 

a) 4,1 
b)4,5 

a) 4,0 
b) 4,4 

Ledere i Frogn har 
en felles 
lederplattform 
basert på 
kommunens verdier 
og lederprinsipper 

-
Medarbeidernes 
oppfatning 
a) Mestrings-
orientert ledelse 
 
b) Rolleklarhet 

Bedre 
kommune -  
medarbeider
- 
undersøkelse 
10-FAKTOR 

A 3.2   

    

A 4 Frogn kommune 
har et nærvær på 95 
% 

A 4.1 Agresso  
 

 
93, 8% 

95 % 93 % 

 

5.2.1 Kommentarer til indikatorene 

A1 Indikatorene er knyttet opp mot resultater i medarbeiderundersøkelsen 10 FAKTOR. Denne ble 
gjennomført i april 2018(forrige gang var mars 2016). Kun 59% av alle ansatte svarte i år mot 67% i 
2016. 

 Bruk av kompetanse (som på landsbasis): Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen 
jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb. 

 Relevant kompetanseutvikling (som på landsbasis): Relevant kompetanseutvikling er 
avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver 
med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken 
type tjeneste vi snakker om.  

 

A2 Vi har gjennom månedsrapporten målt turnover i utvalgte enheter i tillegg til ubesatte stillinger 
og ansatte på dispensasjon. Stor turnover kan være en utfordring for alle organisasjoner. Det er i 2. 
tertial 2018 total turnover i de målte enhetene på 2 stillinger. Av dette er det 1 stillinger på TDF og 1 
enhet for eiendom. 

Det er i 2.tertial 18,2 stillinger som er har vært ubesatt i over 6 måneder. Av disse er 9 stillinger i 
enhet for helse, omsorg og koordinering, 2,2 i enhet for tilrettelagte tjenester, 1 enhet for 
barnehage, 4 i teknisk drift og forvaltning og 2 i enhet for samfunnsplanlegging.   

A3 Indikatorene er knyttet opp mot resultater i medarbeiderundersøkelsen 10 FAKTOTOR. Denne ble 

gjennomført i april 2018(forrige gang var mars 2016). Kun 59% av alle ansatte svarte i år mot 67% i 

2016 

 Mestringsorientert ledelse (0,1 under landssnittet): Ledelse som vektlegger at den enkelte 
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at 
medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.  

 Rolleklarhet (som landssnittet): Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben 
medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert. 
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6 IKT og interne systemer 
Overordnet mål for Frogn kommunes digitaliseringsstrategi 

 

Frogn kommune leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringslivet et reelt digitalt 
førstevalg og bidrar til en effektiv tjenesteproduksjon. 

 

6.1 Styringsindikatorer 

Mål 
 HP 2012-2024 

Hva skal måles? 
Måleindikatorer 

 
Måle 
metode 

 
2018 

 
2018 

 
Res. 2T /prognose 2018 Ønsket Godt nok 

KI 1  
Frogn kommune har et 
bevisst forhold til bruk av 
digitale kanaler og tilbyr 
brukervennlige digitale 
tjenester som gir den 
enkelte mulighet til å løse 
sine oppgaver.  

 

KI 1.1 

Antall følgere på 
Facebook 

KI 1.4 

Reduksjon i 
utsendelser av 
papirpost fra sentral 
post- utsendelse 

KI 1.5 

Antall elektronisk 
skjema fra 
publikum til digitale 
tjenester  

 

Statistikk på 
Face book 

 

Statistikk 
fra posten 

 

 
 

Rapporter 
fra skjema- 
mottak og 
fagsystem  

  

5769/5800 

 

 

 

25%/35% 

 

 

 
1550/2000 

 

6000 

 

 

 

-40 % 

 

 

 
2500 

 

5500 

 

 

 

-35 % 

 

 

 
2000 

 

 

KI 4  
Frogn kommune har 
arkiv og 
dokumenthåndtering hvor 
alle typer dokumenter 
behandles i henhold til 
lov og enkelt kan 
gjenfinnes. 

KI 4.1 

Antall fag-systemer 
som arkiverer i 
henhold til Noark5 
arkiv standard  

 

Telling 

  

3/4 

 

4 

 

3 

Kl 5 
Frogn kommune har en 
sikker og stabil 
infrastruktur med gode 
fag- og støttesystemer 
som understøtter en 
Digital 
tjenesteproduksjon 
 

Kl 5.3 
Frogn kommune har 
digital forsendelse 
av dokumenter som 
primærkanal. Antall 
dokumenter sendt 
via Svar UT 

 

Statistikk 
fra KS Svar 
UT 

  

2822/5500* 

 

 

5000 

 

 

4000 

KI 7 
Barnehagene og skolene i 
Frogn benytter gode og 
fleksible digitale 
læremidler bygget på en 
sikker og stabil teknisk 
plattform. 

KI 7.1 
Gjennomføre 
Digital skole, et 
prosjekt for teknisk 
og pedagogisk 
fornyelse 

 

Prosjekt 
avsluttet 

  

90%/100% 

 

100 % 

 

95 % 

 

 

*  

Merknader: 

KI 5.3 Forsendelser fra økonomisystemet er ikke med i antall forsendelser da dette tallet foreløpig 

ikke er tilgjengelig.   
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KONTROLLUTVALGET I 

FROGN KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 27.8.18 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  KPMG står for regnskapsrevisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget. 

Dokumentfristen til FIKS er 14 dager før møtet. Forkortelser; KU: Kontrollutvalget, KST: Kommunestyre 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 januar FIKS KU 22.1.18 KST 12.3.18 

2. Aktivitetsplan  FIKS Oppdateres etter hvert møte 

3. Utvalgets strateginotat Fornyes årlig FIKS 

4. Møteplan 

(mandager kl. 14:00) FIKS Vedtatt møteplan 2018: 

22.1 – Møterom Oscarsborg, Frogn rådhus 

5.3 – Møterom Fraunar, Frogn rådhus 

14.5 – Møterom Fraunar, Frogn rådhus 

18.6 – Møterom Oscarsborg, Frogn rådhus 

27.8 – Møterom Fraunar, Frogn rådhus 

29.10 – Møterom Fraunar, Frogn rådhus 

10.12 – Møterom Oscarsborg, Frogn rådhus 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Avlyst 

Gjennomført  

5. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo 

Faglig forum 2018 FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus 

6. Kommunens årsregnskap 

Kommunens årsregnskap 2017 Rådmann KU 14.5.18 KST 11.6.18 

Kommunens årsberetning 2017 Rådmann KU 14.5.18 KST 11.6.18 

Revisjonsberetning for 2017 15.4 KPMG  KU 14.5.18 KST 11.6.18 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet Mai FIKS KU 14.5.18 KST 11.6.18 

7. Drøbak Frogn Idrettsarena KF 

Årsberetning 2017 Rådmann KU 14.5.18 KST 11.6.18 

Årsregnskap 2017 Rådmann KU 14.5.18 KST 11.6.18 

Revisjonsberetning for 2017 15.4 KPMG KU 14.5.18 KST 11.6.18 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet Mai FIKS KU 14.5.18 KST 11.6.18 
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

8. Tertialrapporter:     

 1.Tertialrapport (jan-april 2018) - orienteringssak Mai/juni  Rådmann KU 27.8.18 (orienteringssak)  

 2. Tertialrapport (mai-aug 2018) - orienteringssak Sept./Okt. Rådmann   

9. Rapporter fra revisjonen:     

 30.04.18 (perioden 01.05.17 – 30.04.18) Mai  KPMG KU 14.5.18  

 31.10.18 (perioden 01.05.18 – 31.10.18) Nov  KPMG   

 Revisjonsplan 2018 August  KPMG   

 Kurs og opplæring fra revisor Mars  KPMG  KU 5.3.18, KU 14.5.18  

10.  Overordnet analyse og 

Plan forvaltningsrevisjon 

    

 Overordnet analyse og 

Plan forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 

2016 FIKS  KU 12.9.16 

 

KST 5.12.16 

11. Forvaltningsrevisjon 2017:     

 Etikk og habilitet  Deloitte KU 22.1.18 KST 12.3.18 

 IKT – Sikkerhet og drift  Deloitte KU 22.1.18 KST 12.3.18 

12. Forvaltningsrevisjon 2018:  FIKS   

 Helse og omsorg  FIKS KU 5.3.18 – Mål og problemstillinger 

KU 27.8.18 – Prosjektplan 

 

 Investeringsbeslutninger/prosjektstyring  FIKS KU 5.3.18 – Mål og problemstillinger 

KU 27.8.18 – Prosjektplan 

 

 Follo landbrukskontor (felles prosjekt)  FDR   

13. Oppfølging av tidligere FR-prosjekt:     

 PP-tjenesten 

 

3.10.17 og 

3.4.18 

Rådmann KU 9.10.17 

KU 14.5.18 

KST 11.6.18 

 «Saksbehandlersaken» 19.6.18 Rådmann   

14. Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 

    

 Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 2017-2020 

2016 FIKS  KU 12.9.16 KST 31.10.16 

15. Kjøp av revisjonstjenester     

 a) Regnskapsrevisjon (RR)     
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Avtale om regnskapsrevisjon – KPMG AS     

 1.5.15 – 30.4.17     

 1.opsjon (1.5.17 – 30.4.18)   KU 6.12.16 KST 6.3.17 

 2.opsjon (1.5.18 – 30.4.19)   KU 27.11.17 KST 18.12.17 

 b) Forvaltningsrevisjon (FR)     

 Konkurranseutsettes hvert år  FIKS KU 5.3.18 – Mål og problemstillinger 

KU 14.5.18 – Valg av forvaltningsrevisor 2018 

KST 11.6.18 

16. Andre kontrolloppgaver     

 Barnevern - ressurser til å følge opp oppgavene Mai/juni FIKS KU 28.8.17, KU 9.10.17 – juni 2018  

 Byggesaksbehandlingen i kommunen Mai Rådmann KU 27.11.17 – Følges opp mai 2018  
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