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Eventuelt 

    

 
 
 
Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter 
særskilt innkalling.  
 
 
Ås, 27.02.2018 
 
 
Knut Erik Robertsen/s./     Lene H. Lilleheier/s./ 
leder        sekretær 
  

http://www.follofiks.no/
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Frogn KU-8/18 
Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon 2018 
 
Saksbehandler:  Lene H. Lilleheier Saksnr.:  18/00018-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Frogn kontrollutvalg 8/18 05.03.2018 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger 

for forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2018.  

 

2. Sekretariatet bes invitere tre selskap til å gi et samlet tilbud om 
gjennomføringen av begge prosjektene.  

 

3. Tilbudene skal vektes etter følgende fordeling:  

1. Pris/totalkostnad 60%  

2. Kvalitet 40%  
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kontrollutvalget 
 
Vedlegg: 
         
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
 
Kontrollutvalget vedtok 22. januar d.å., jf. sak 3/18 følgende to tema for 
forvaltningsrevisjon i 2018: 
 

1. Helse og omsorg 
2. Investeringsbeslutninger / prosjektstyring. 

 
 
Sekretariatet foreslår følgende mål og problemstillinger for prosjektene: 
 
 

1. Helse og omsorg 
 
Kontrollutvalget la i ovennevnte møte føringer for et prosjekt med fokus på hele helse 
og omsorgstjenesten.  
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I overordnet analyse for forvaltningsrevisjon ble det pekt på følgende risikoer innen 
helse og omsorg:  

- Risiko for brudd på lovkrav innen helse og omsorg  
- brukere får ikke nødvendige tjenester 
- Brukerer får ikke individuell plan 
- For lite brukermedvirkning.  
- Tjenesettilbudet innenfor helse og omsorg samsvarer ikke med behov 

 
 
I kommuneplanen har Frogn kommune definert som overordnet mål å tilby helse og 
omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON). Beste effektive 
omsorgsnivå oppnås når tjenestetilbudet er variert og fleksibelt, og hjelpetjenestene 
evner å endre tjenestetilbudet i takt med endring av den enkeltes behov.  
 
Tertialrapport nr. 2 2017 beskriver et økende trykk på helse og omsorgstjenestene i 
kommunen. Helsebygget er i drift og dekker behovet for sykehjemsplasser. Behovet 
for hjemmesykepleie er stabilt høye og omfatter om lag 250 pasienter til enhver tid. 
Tjenesteinnholdet viser en økning i observasjon/oppfølging av medisinsk behandling 
og rehabilitering. Dette påvirker behovet for høyere kompetanse i kommunen blant 
annet innen sykepleie og ergoterapi. Andelen utskrivningsklare pasienter fra sykehus 
som trenger kommunale tjenester har økt med 12,4 % det siste året, og tendensen er 
fortsatt økende. 
 
 
Avgrensning: 
Sekretariatet legger i det følgende fram et forslag som omfatter både hjemmebaserte 
tjenester og sykehjemstjenesten i Frogn kommunen. 
 
 
Formål: 
Undersøke i hvilken grad kvaliteten på tjenestene innen helse og omsorgstejensten 
er i tråd med krav og målsetninger på området. 
 
 
Problemstillinger: 
 

1. I hvilken grad saksbehandles og iverksettes tjenester innen helse og omsorg i 
samsvar med regelverk og gjeldende vedtak?  
 

 Samsvarer utført tjeneste med tildeling/vedtak? 
 

 
2. I hvilken grad skjer medisinhåndteringen i tråd med gjeldende regelverk og 

kommunens rutiner? 
 

 Overvåking av risiko og håndtering av avvik 
 

3. I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner for å sikre 
brukermedvirkning i arbeidet? 
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4. I hvilken grad sikrer kommunen en forsvarlig bemanning, rekruttering og 
kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenesten? 

 

2. Prosjektstyring/Investeringsbeslutninger 
 
I overordnet analyse for forvaltningsrevisjon ble det pekt på risikoen for mangelfullt 
beslutningsgrunnlag for investeringer. Analysen peker på årsaker som manglende 
kompetanse og kapasitet samt uklare rutiner og ansvarsforhold ved utarbeidelse av 
analyser i forkant av investeringsbeslutningene.  
 
Sekretariatet foreslår at det i tråd med aktuelle tema i plan for forvaltningsrevisjon i 
perioden, gjennomføres et prosjekt som oppfølging av rapporten om prosjektstyring 
fra 2013. I tillegg innlemmes en ny problemstilling der kvaliteten på 
grunnlagsarbeidet for investeringsbeslutningene blir vurdert.  
 
 
Formål: 
Undersøke om Frogn kommune har tilfredsstillende rutiner for styring av større 
investeringsprosjekter, fra beslutningsgrunnlag utarbeides fram til ferdigstilt prosjekt.  
 
 

1. I hvilken grad sikrer Frogn kommune et godt grunnlagsarbeid i forkant av sine 
investeringsbeslutninger, herunder: 

 Rutiner, kompetanse og kapasitet? 

 Analyse og risikovurderinger? 
 

2.  Har Frogn kommune hensiktsmessige systemer og rutiner for prosjektstyring, 
herunder: 

 Grunnlag for beslutning om gjennomføring? 

 Prosjektorganisering, roller, ansvar og myndighet? 

 Krav til risikovurderinger? 
 

3.  Er styring og oppfølging tilfredsstillende i gjennomføringsfasen, herunder: 

 Overvåking av risiko og håndtering av avvik? 

 Oppfølging i forhold til økonomi, fremdrift, kvalitet og rammer som er satt? 

 Rapporteringsrutiner? 
 
 
 
 
 
3. Konkurranseutsetting  
I kontrollutvalgets budsjett for 2018 ble det avsatt kr 487 000 inkl. mva. for å 

gjennomføre to forvaltningsrevisjonsprosjekter.  

 

Forventet pris er under grenseverdien i anskaffelsesregelverket på kr 1 100 000. 

Kjøpet kan da skje ved at en inviterer et begrenset antall revisjonsselskap til å gi et 

http://www.follofiks.no/site/images/stories/pdf/forvaltningsrevisjon/frogn/Rapport%20Prosjektstyring%20Frogn%20endelig%20%20rapport.pdf
http://www.follofiks.no/site/images/stories/pdf/forvaltningsrevisjon/frogn/Rapport%20Prosjektstyring%20Frogn%20endelig%20%20rapport.pdf
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samlet tilbud. Sekretariatet innstiller om samme vekting av tilbudene som i fjor. Innen 

kvalitet skal det legges vekt på erfaring med tilsvarende tema i forvaltningsrevisjon, 

forståelsen av oppdraget og forslag til løsning av oppdraget. Tilbud som går over 

budsjettrammen kan bli avvist 

 
 

 
Ås, 26. februar 2018 
 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 
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