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 Sammendrag 

BDO AS har gjennomført en forvaltningsrevisjon for kontrollutvalget i Frogn kommune. Denne har 

omfattet en vurdering av kommuneadministrasjonens oppfølging av politiske vedtak. 

Problemstillingene har vært: 

1. I hvilken grad har administrasjonen et system for iverksetting, gjennomføring og oppfølging 

av politiske vedtak? 

2. I hvilken grad blir de politiske organer orientert om oppfølgingen av vedtakene, herunder 

orientering om avvik? 

3. I hvilken grad blir oppfølging av politiske vedtak kommunisert med innbyggerne? 

Nr. 1 – system for iverksetting, gjennomføring og oppfølging av vedtak 

Kommunen benytter Public360 som system for oppfølging av politiske vedtak og har faste rutiner for 

overføring av protokoller til sak-/arkivsystemet. Oppgaven med å gjennomføre politiske vedtak 

tildeles saksbehandler i administrasjonen, og vedtakene kategoriseres etter hvor langt man er 

kommet med arbeidet. Inngående dokumenter settes med tre ukers behandlingsfrist i systemet, og 

det gjøres kvartalsvise restansekontroller på dette. Kommunen publiserer oversikter over status på 

gjennomføringen av politiske vedtak på nettsidene, i tertialrapporter og i årsmeldingen. Det er vår 

vurdering at kommunen har etablert et godt system for iverksetting og oppfølging av politiske 

vedtak. Samtidig mener vi at kategoriinndelingen er relativt grov, og at fremdriften i arbeidet 

kunne blitt bedre synliggjort med en mer systematisk bruk av merknader. 

Vi konkluderer med at administrasjonen har etablert et gjennomgående og godt system for 

iverksetting, gjennomføring og oppfølging av politiske vedtak. 

Nr. 2 – orientering til politiske organer om oppfølging av vedtak 

Vi har gjennomgått ni tilfeldig utvalgte vedtak for å se nærmere på i hvilken grad disse blir fulgt 

opp, og i hvilken grad det gis tilbakemelding til politiske organer. Det er vår vurdering at kommunen 

i all hovedsak har fulgt opp vedtakene og orientert ett eller flere politiske organer om arbeidet med 

å iverksette vedtaket. Vi har likevel funnet enkelte tilfeller der vedtaket ikke er fulgt opp. Det er 

også tilfeller der det ikke er gitt en orientering om vedtaket til politiske organer.  

Våre undersøkelser konkluderer med at politiske organer i all hovedsak blir orientert om oppfølging 

av politiske vedtak, og at eventuelle avvik er omfattet av orienteringene. Det er vår vurdering at de 

undersøkte vedtakene er fulgt opp der dette er mulig. 

Nr. 3 – kommunikasjon til innbyggerne 

Kommunen har etablert ulike måter å informere innbyggerne og andre om oppfølgingen av politiske 

vedtak. I tillegg til tertialrapporter og årsmelding publiseres jevnlig en oversikt over politiske 

vedtak på hjemmesidene. Videre publiserer kommunen sammendrag under «spennende saker» eller 

lignende titler på nettsidene, og bruker Facebook til å informere om status på enkelte vedtak, 

eksempelvis byggeprosjekter. Streamingfunksjonen gir mulighet for å følge møter i politiske organer 

i sanntid eller i opptak. Selv om ikke alle møter er tilgjengelige på video, er det vår vurdering at 

denne kanalen supplerer andre informasjonskanaler på en god måte. 

Etter våre vurderinger konkluderer vi med at det er enkelt å få relevant og oppdatert generell 

informasjon om oppfølgingen av politiske vedtak samt saksspesifikk informasjon dersom det er 

ønske om det. Oppfølging av politiske vedtak blir i all hovedsak kommunisert til innbyggerne. 

Forvaltningsrevisjonen har ikke gitt grunnlag for å fremme konkrete tiltak.  
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 Innledning 

 Formål og problemstillinger 

Kontrollutvalget i Frogn kommune har engasjert BDO AS (BDO) til å gjøre en forvaltningsrevisjon av 

kommuneadministrasjonens oppfølging av politiske vedtak. Formålet med forvaltningsrevisjonen er 

å undersøke kvaliteten på administrasjonens oppfølging av politiske vedtak og hvordan 

tilbakemeldingene gjennomføres, herunder om politiske organ blir orientert om et annet forløp i 

gjennomføringen enn opprinnelig forutsatt eller forventet. Videre skal revisjonen vurdere hvordan 

oppfølgingen av politiske vedtak kommuniseres til kommunens politiske organer og innbyggere. 

Offentlig forvaltning styres gjennom vedtak, fra overordnede styringsdokumenter og budsjettvedtak 

til saksspesifikke vedtak. Vedtak fattes også i store deler av forvaltningen etter delegert myndighet 

fra kommunestyret og videredelegering fra rådmannen. Omfanget er således stort, men det er tross 

alt gjennom vedtak at forvaltningen styres og myndighetsutøvelse drives. 

Følgende problemstillinger ligger til grunn for forvaltningsrevisjonen: 

Nr. Problemstillinger  

1. I hvilken grad har administrasjonen et system for iverksetting, gjennomføring og 

oppfølging av politiske vedtak?  

2. I hvilken grad blir de politiske organer orientert om oppfølgingen av vedtakene, 

herunder orientering om avvik? 

3. I hvilken grad blir oppfølging av politiske vedtak kommunisert med innbyggerne?  

Tabell 1 Problemstillinger for kontrollutvalget (Kilde: Kontrollutvalget i Frogn kommune) 

Forvaltningsrevisjonen har omfattet en gjennomgang av politiske vedtak fattet av kommunestyre, 

formannskap og de to hovedutvalgene1. Revisjonen har også omfattet en gjennomgang av 

kommunens system for iverksetting av politiske vedtak, herunder hvordan arbeidet med vedtakene 

kommuniseres til politikerne. Til sist har revisjonen omfattet kanalene kommunen bruker for å 

kommunisere med innbyggerne. 

 Metode 

BDO AS benytter RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon i gjennomføring av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter. Rapporten er bygget opp med beskrivelse av fakta, vurderinger og 

konklusjon for hver problemstilling. I tilknytning til vurderingene er det benyttet symboler som et 

visuelt uttrykk for vår subjektive oppfatning av resultatet av gjennomgangen. For problemstilling 2 

har vi gjennomgått et utvalg politiske vedtak for å se nærmere på administrasjonens oppfølging. 

Her er symbolene brukt på hvert vedtak, ikke kun på problemstillingen som helhet. Symbolbruken 

og beskrivelsen av denne illustreres i tabellen nedenfor: 

Symbol Vurdering av kvalitet 

Rød 

Kvaliteten må forbedres – Det analyserte forholdet møter ikke den forventede standard 

eller krav i forhold til målekriteriene 

Gul 

Kvaliteten bør forbedres – Det analyserte forholdet møter ikke alle aksepterte 

standarder eller krav i forhold til målekriteriene. 

                                                           
1 Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur 
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Grønn 

Kvaliteten er tilfredsstillende – Det analyserte forholdet møter de fleste aksepterte 

standarder og krav. 

I.a. Benyttes i tilfeller der vi ikke har hatt tilstrekkelig konkrete revisjonskriterier, ikke har 

hatt tilstrekkelig informasjon til å vurdere et tema, eller tilfeller der det av andre 

årsaker ikke er relevant å foreta en vurdering. 

Tabell 2 Visualisering av subjektiv oppfatning av kvalitet. Kilde: BDO. 

Analyser, vurderinger, konklusjoner og forslag til tiltak er basert på innhentet dokumentasjon fra 

kommunen, herunder saksoversikter og saksdokumenter for de utvalgte politiske sakene. 

Saksbehandlere er kontaktet per telefon og/eller e-post for utfyllende opplysninger der 

dokumentasjonen ikke har vært tilstrekkelig. Videre er det gjennomført intervju med følgende 

personer: 

- Rådmann 

- Enhetsleder Personal, organisasjon og politikk 

- Arkivleder 

- Teamkoordinator politiske tjenester 

Referatene fra intervjuene er kvalitetssikret av informantene. Rapporten ble oversendt rådmann på 

høring for kvalitetssikring av faktabeskrivelsen. Rådmannen gav tilbakemeldinger på enkelte 

faktiske forhold uten at dette har påvirket eller endret våre vurderinger eller konklusjoner. 

Av oversiktene over politiske vedtak på kommunens nettsider fremgår det at Kommunestyret, 

formannskapet og hovedutvalgene har fattet om lag 170 vedtak siden desember 2015. Under 

problemstilling 2 har vi sett nærmere på hvordan administrasjonen har fulgt opp politiske vedtak. 

Vurderingene er basert på utvalgte vedtak. Utvalget er ment å dekke mest mulig av kommunens 

tjenesteområder og vedtak av prinsipiell viktighet og/eller omfang. Utvalgsstørrelsen er ikke 

representativ og kan ikke generaliseres til å gjelde for hele alle vedtakene. Kontrollene vil derfor 

kun gi indikasjoner på status når det gjelder kommunens etterlevelse av regelverket. Det har ikke 

vært mulig å undersøke et representativt utvalg innen rammene for revisjonen. 

 Avgrensninger 

Frogn kommune har til sammen 15 politiske organer. Vi har gjort en avgrensing basert på 

vesentlighet og har vurdert følgende politiske organer i denne revisjonen: 

- Kommunestyret 

- Formannskapet 

- Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) 

- Hovedutvalg for miljø, plan og byggesak (HMPB) 

Vi har ikke vurdert det faglige innholdet i administrasjonens oppfølging og derfor ikke om dette 

svarer ut vedtaket eller vedtakets intensjon. 

Det er alltid en risiko for at forhold som ikke er omfattet av revisjonen, kunne ha medført andre 

vurderinger og konklusjoner. Vårt arbeid er gjennomført innenfor en begrenset periode og 

tidsramme, og omfanget og fullstendigheten av analysene som er foretatt må ses i lys av dette. Vi 

kan ikke gå god for at alle relevante forhold er avdekket eller analysert. 

 Generelt om revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de normene og standardene som er relevante på 

området for den aktuelle forvaltningsrevisjonen. Revisjonskriterienes funksjon er å gi det normative 
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grunnlaget for analysen av avvik og svakheter. De relevante revisjonskriteriene for denne revisjonen 

er knyttet til de ulike problemstillingene og fremgår under det enkelte kapittel.  

 

 System for oppfølging av politiske vedtak 

Problemstilling 1: I hvilken grad har administrasjonen et system for iverksetting, 

gjennomføring og oppfølging av politiske vedtak? 

 Faktabeskrivelse 

I 2012 satte kontrollutvalget i Frogn kommune formelt i gang en prosess for å etablere et system for 

oppfølging av politiske vedtak i administrasjonen. Denne etableringen sammenfalt med 

implementering av nytt sak-/arkivsystem i kommunen høsten 2013. Ved implementeringen 

tilfredsstilte ikke Public360 kravene til system for oppfølging av politiske vedtak, og det ble derfor 

utviklet en egen modul for dette i sak-/arkivsystemet. All dokumentasjon på oppfølgingen av vedtak 

ligger i Public360. 

Kommunens møtesekretariat skriver protokoller fra møtene i kommunestyret, formannskapet og 

hovedutvalgene. Protokollene godkjennes av de folkevalgte, normalt sett innen én uke. Deretter 

produserer sekretariatet en sak per vedtak i Public360. Saken inkluderer selve vedtaket, voteringen, 

tidligere utvalgsbehandling og saksforberedende dokumenter. Deretter lages det en såkalt 

saksutskrift i systemet. Saksutskriften sendes til tildelt saksbehandler i kommunen og legges under 

saksbehandlerens ubehandlede saker i innboksen i Public360. Ansvar for oppfølging av vedtaket gis 

til samme saksbehandler som har skrevet saksutredningen. Det er mulig å konfigurere e-postvarsling 

på innkommende saker i Public360, men dette må gjøres individuelt. 

Inngående dokumenter settes med en automatisk behandlingsfrist på tre uker. Med behandling 

menes i denne sammenheng at saksbehandler leser og/eller foretar en handling basert på 

tildelingen av saken. Den ovennevnte treukersfristen må ikke forveksles med en frist for å 

gjennomføre vedtaket. Her settes det ikke automatiske frister, selv om systemet gir mulighet for 

det. Årsaken til at det ikke settes frister for gjennomføring av selve vedtaket, er vedtakene er 

svært ulike; noen vedtak kan iverksettes umiddelbart, mens andre kan innebære arbeid over 

måneder og til og med år. 

Kommunen tar ut restanselister på ubehandlede saker hvert kvartal. Restanselistene sendes til den 

enkelte saksbehandler med kopi til enhetsleder/avdelingsleder med personalansvar. Rådmannen har 

fastsatt at det ikke skal være restanser eldre enn to måneder. 

Oppfølgingen av vedtakene gjøres på Arbeidsflaten i Public360. Her har hver saksbehandler oversikt 

over de politiske vedtakene hun eller han har ansvar for å følge opp. Det er ulike statuskategorier 

for oppfølging av vedtak: 

- Til effektuering 

- Under arbeid 

- Ferdig 

- Rapportering avsluttet2 

Store og omfattende vedtak kvitteres ikke ut på samme måte som mindre omfattende vedtak. 

Omfattende vedtak, eksempelvis handlingsplan, tas videre med nye saker til politisk behandling. 

                                                           
2 Kategorien kan kun brukes av arkivfunksjonen. 
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Rapportering på politiske vedtak er en del av tertial- og årsrapportene. I tertialrapportene 

rapporteres status på politiske vedtak i egne vedlegg per politisk organ. Vedleggene tilsvarer 

oversiktene som til enhver tid ligger tilgjengelig på nettsidene. Statusoppdatering i 

tertialrapportene ble innført vinteren 2016.  

I årsmeldingen for 2015 gir vedlegg 3-7 en oversikt sortert per politisk organ per møte. Vedleggene 

viser vedtaket og gir en redegjørelse for administrasjonens oppfølging av vedtaket. I årsmeldingen 

for 2014 fremgår samme informasjon av vedlegg 2-6. All denne informasjonen ligger tilgjengelig på 

kommunens nettsider. 

 Revisjonskriterier 

Av kommuneloven § 23 (2) fremgår det at rådmannen skal påse at vedtak i folkevalgte organer blir 

iverksatt, og at rådmannen skal sikre at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll. Et 

system for iverksetting, gjennomføring og oppfølging av politiske vedtak ligger både under 

rådmannens ansvar for å iverksette politiske vedtak, og å sikre betryggende kontroll for at dette 

gjøres. 

 Vår vurdering er at administrasjonen har et system for iverksetting, gjennomføring og 

oppfølging av vedtak 

Problemstilling 1: I hvilken grad har administrasjonen et system for iverksetting, 

gjennomføring og oppfølging av politiske vedtak 

 

Det er opp til hver kommune hvordan den velger å organisere sitt system for 

iverksetting av tiltak. Med system menes ikke et dedikert IT-system, men kommunens 

samlede rutiner, IT-systemer og praksis for iverksetting av vedtak. Frogn kommune har 

organisert oppfølgingen av politiske vedtak rundt sitt sak-/arkivsystem Public360 der 

alle oppfølgingsaktiviteter utføres. Vedtakene overføres av møtesekretariatet fra 

møteprotokoller til en sak i systemet som tildeles en saksbehandler. Gjennom 

overføring til Public360 og tildeling til saksbehandler legger kommunen til rette for å 

iverksette vedtakene, og således etterlevelse av kommunelovens § 23 (2). 

Oppfølgingen av vedtak blir kategorisert etter hvor langt man har kommet med 

oppfølgingen, men det er vår vurdering at kategoriseringen er relativt grov. 

Eksempelvis er kategorien «under arbeid» lite informativ, og man er avhengig av gode 

kommentarer under «merknader» for å kunne forstå hvor langt administrasjonen har 

kommet i arbeidet med oppfølgingen av et vedtak.  

 Et eksempel er Sak 28/16 vedrørende etablering av Drøbaksbadet som 

kommunalt foretak. Foretaket ble vedtatt opprettet 14. mars 2016 med 

godkjenning av foreslåtte vedtekter. Ifølge vedtaket skulle det velges et styre 

bestående av fem medlemmer og to varamedlemmer i løpet av andre kvartal 

2016. Et interimsstyre ble valgt frem til endelig styre var konstituert. Det er 

publisert én merknad til oppfølging av saken som viser at første møte i 

interimsstyret avholdes 27. april 2016. Oversikten viser dermed ikke hvorvidt 

vedtaket om konstituert styre og opprettelse av valgkomité er iverksatt som 

vedtatt. 

Basert på dette er det vår vurdering at kommunen med fordel kan videreutvikle måten 

oppfølgingen av vedtakene synliggjøres. Det er sannsynlig at kategoriseringen i sak-

/arkivsystemet er spesifisert av leverandøren og vanskelige å endre. Det kan derfor 

være en fordel å benytte merknadsfeltet mer systematisk enn det som gjøres i dag for 

 

Grønn 
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Problemstilling 1: I hvilken grad har administrasjonen et system for iverksetting, 

gjennomføring og oppfølging av politiske vedtak 

 

å synliggjøre fremdrift i oppfølging av vedtakene. Datostemplingen i systemet gjør en 

slik tilnærming lett oversiktlig og sporbar og vil kunne gi bedre informasjon om status i 

vedtaksoppfølgingen enn i dag. 

Vi oppfatter at det ikke er hensiktsmessig å skulle definere frister for ferdigstillelse av 

alle vedtak. Det er rådmannens rolle å tolke vedtakene, og hvis det ikke er gitt 

konkrete frister, er det derfor rådmannens oppgave å sørge for at man er enige om en 

tidshorisont for gjennomføring av vedtaket. Det er vår vurdering at kommunen kan 

sette frist for gjennomføring i Public360 i de tilfeller der vedtaket inneholder en slik 

frist (eksempelvis «innen utløpet av september»), men ikke for omfattende vedtak 

som gjennomføres gjennom fremleggelse av nye saker, da disse vedtakene oftest vil 

«leve» over lengre tid, gjerne år. 

Det er positivt at det gjøres restansekontroller. Vi er kjent med at det kan være ulike 

årsaker til restanser i Public360, men en restanse betyr ikke nødvendigvis at saken ikke 

er lest/fulgt opp. En mulig forklaring er at systemet ikke brukes som tenkt. Et 

eksempel på dette er at en saksbehandler bruker e-postsystemet til å svare ut en sak. 

E-postkontoen synkroniseres ikke med Public360, og saken vil derfor stå som 

ubehandlet dersom saksbehandleren ikke aktivt går inn og merker saken i Public360. Vi 

har ikke vurdert restansekontrollene videre. 

Vi er av den oppfatning at kommunen har etablert en god praksis og et godt system for 

informasjon om oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak. Oppfølging av 

politiske vedtak inngår i tertialrapportene som legges frem for de politiske organene. 

Oversikten som gis i årsrapporten oppfattes som grundig og oversiktlig. 

 Konklusjon 

Vår konklusjon er at administrasjonen har etablert et gjennomgående og godt system for 

iverksetting, gjennomføring og oppfølging av politiske vedtak. 

 

 Oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politiske organer 

Problemstilling 2: I hvilken grad blir de politiske organer orientert om oppfølgingen av 

vedtakene, herunder orientering om avvik? 

 Faktabeskrivelse 

I revisjonen har vi belyst i hvilken grad administrasjonen faktisk følger opp politiske vedtak, ikke 

bare hvordan den rapporterer om det. Vi har derfor valgt ut noen vedtak for detaljkontroll. Disse 

vedtakene og oppfølgingen av dem er beskrevet i delkapitlene nedenfor, og vi har sett nærmere på 

følgende vedtak (eller deler av vedtaket): 
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Politisk 

organ 

Saks-

nummer 

Tittel 

KS3 141/15 Evaluering av politisk organisering 2015 – rapport og anbefalinger 

KS 168/15 Folkehelsemelding oktober 2015 

KS 175/15 Follo barne- og ungdomsskole - byggeprosjekt 

KS 209/15 Forvaltningsrevisjon Barnevern 

KS 187/15 Handlingsprogram 2016 – 2019, verbalvedtak 

KS 208/15 Bosetting av flyktninger i 2016 

HMPB 97/15 Klage på dispensasjon om utnyttelse av rammetillatelse gnr 1/bnr 383 

HOOK 51/15 Plan for godt psykososialt miljø i Frognskolen - "Ingen ut av rekka går" 

HOOK 17/16 Ny nasjonal rammeplan for kulturskolen 

Tabell 3 Oversikt over saker der det er undersøkt oppfølgingen i detalj (Kilde: BDO) 

Det rapporteres ikke særskilt på avvik i vedtaksoppfølgingen. Likevel orienterer administrasjonen 

implisitt om avvik, enten skriftlig eller muntlig, gjennom orienteringer om oppfølgingen av 

vedtakene. Dersom det mangler økonomiske midler, må administrasjonen få en tilleggsbevilgning. 

Økonomiske avvik behandles derfor politisk. Unntaket er mindre avvik som kan dekkes gjennom 

prosjektreserver. Vi er kjent med at reservene er tydelig angitt i beslutningsgrunnlaget   og således 

ikke ukjent for kommunestyret. 

 Evaluering av politisk organisering 2015 – rapport og anbefalinger 

Det følger av vedtaket av punkt 3) at rådmannen skal gjennomføre en kartlegging av tidstyver i 

skolen og fremme en sak for HOOK. Av punkt 7) følger det at det skal legges frem en egen sak om 

intern klageordning i kommunen. 

Saken «Lærernes tidsbruk i skolen» ble presentert i Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 

12. april 2016. Kartleggingen ble lagt frem med tiltak for oppfølging i administrasjonen. HOOK-sak 

26/16 ble presentert 19. april og vedtatt med den endringen at «rådmannen skal melde tilbake til 

HOOK med konkrete rutiner som reduserer lærernes tidsbruk (…)» i stedet for innstillingen om at 

«rådmannen følger opp resultatene slik det er beskrevet i saksfremlegget». I oversikten over 

oppfølging av politiske vedtak på nettsidene har vedtaket status som «ferdig» med merknad om at 

det er startet en LEAN-prosess ved Sogsti skole. Den skal foregå høsten 2016. 

Vedtakets punkt 7) om intern klageordning har status «under arbeid» med merknad «Oppdraget er 

mottatt. Vi har fått bekreftet at dette arbeidet er under planlegging, men ikke igangsatt per medio 

oktober 2016. Det har vært diskusjoner om dette vedtaket skal kobles til sak om revisjon av 

reglement for folkevalgte organer, men vi har ikke informasjon som tilsier at dette er endelig 

bestemt.  

 Folkehelsemelding oktober 2015 

Det er vedtatt følgende fem strategier som er førende for folkehelsearbeidet i kommunen i perioden 

2016 – 2019: 

1. Rutiner for løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer sikres, og arbeidet med 

det fireårige oversiktsdokumentet, Folkehelserapport for Frogn kommune videreføres.  

2. Lokale folkehelseutfordringer beskrevet i Folkehelserapporten for Frogn kommune legges til 

grunn for mål, strategier og tiltak på folkehelseområdet.  

                                                           
3 KS = Kommunestyret 
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3. Tiltak i de ulike tjenestene er nødvendig for å skape gode oppvekst- og levekår, og for å 

utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, som fremmer fellesskap, trygghet 

og deltakelse og som bidrar å utjevne sosiale helseforskjeller.  

4. Det utvikles arenaer for samhandling med lag, foreninger, idrett og frivillige for utveksling av 

kunnskap og erfaringer, ideer og samarbeid om utvikling av virksomme tiltak i vårt 

lokalsamfunn.  

5. Folkehelsetiltakene skal være enkle å velge for innbyggerne og gi muligheter for å ta ansvar for 

egen helse. 

I vedtakets punkt 3 bes rådmannen legge frem én eller flere saker med konkrete tiltak hvor 

fremdriftsplan og oppfølging av disse tiltakene inngår. 

Administrasjonen la i HOOK-sak 10/16, 7. juni, frem folkehelsetiltakene om KOLS-skole og Muskel- 

og skjelettskole. Saken redegjør for igangsettelse av programmene og hvordan de skal 

gjennomføres. Førstnevnte program ble igangsatt høsten 2015 med ny gruppe februar 2016. 

Sistnevnte program startet opp våren 2016. 

Fra kommunen har vi fått beskjed om at strategiene følges opp i handlingsplan og virksomhetsplan i 

samfunnsenheten. Folkehelse betegnes som et fokusområde i Frogn kommune. Folkehelseområdet 

følges også opp i kommunens planstrategi. Vi har fått beskjed om at statistikken som ligger til grunn 

for Folkehelserapporten skal oppdateres vinteren 2016/2017.  Folkehelse beskrives generelt som et 

tema kommunen arbeider kontinuerlig med. 

Kommunen arbeider også med strategi for inkludering og samhandling med frivillige. Vi har fått 

informasjon om at Kreftforeningen, DFI og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne deltar i 

diskusjoner omkring dette. 

 Follo barne- og ungdomsskole – byggeprosjekt 

Det ble vedtatt at Follo barne- og ungdomsskole skulle rehabiliteres i henhold til alternativ 2 for en 

total prosjektkostnad på kr 104,5 mill. ekskl. mva. Follo barne- og ungdomsskole er et 

samarbeidsprosjekt mellom til sammen syv kommuner. Verken alternativ 1 eller alternativ 2 (Frogn 

kommunes vedtak) fikk gjennomslag i alle syv kommunene. Ordførerne i eierkommunene ba derfor 

rådmannen i Ski kommune om å arbeide frem et tredje alternativ. Virksomhet Eiendom i Ski 

kommune ba tre ferdigbyggleverandører om å utarbeide mulighetsstudier for et tredje alternativ 

med prefabrikert bygning. Rådmannen i Frogn innstilte på ferdigbyggalternativet med en anslått 

total kostnad på 85 mill. ekskl. mva. Dette ble vedtatt i sak 52/16, 2. mai. 

Vedlagt denne saken er fremdriftsplanen for prosjektet. Av fremdriftsplanen fremgår det at 

oppstart forprosjekt ble satt til 22. august 2016, og ferdigstillelse og overtakelse er planlagt til 

7. august 2018. Prosjektet er et vertskommunesamarbeid i regi av Ski kommune. Vi har ikke fått 

opplyst om forprosjektet er igangsatt. 

 Forvaltningsrevisjon Barnevern 

Follo Distriktsrevisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon vedrørende kvaliteten på arbeidet 

i barnevernet, og om hvorvidt Frogn kommune oppfylte lovens krav og egne mål for arbeidet. 

Forvaltningsrevisjonsrapporten ga følgende tre anbefalinger: 

- BUFs «Rutiner for samarbeid internt og eksternt i kommunen» bør presisere under 

opplysningsplikten at offentlig ansatte har en personlig meldeplikt ved mistanke om alvorlig 

omsorgssvikt. 

- Skjema for bekymringsmelding bør legges ut på kommunens hjemmesider. 

- Under hjemmesidenes «Klage på enkeltvedtak» bør det tilføyes at avviste klager på 

enkeltvedtak går til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. 
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Ifølge innstillingen og vedtaket i kommunestyresak 209/15 skulle rådmannen følge opp rapportens 

anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder. 

Vi har fått informasjon fra administrasjonen om at det var intensjonen å gi kontrollutvalget 

tilbakemelding om dette i møtet i juni. Dette ble ikke gjort, og orienteringen vil bli gitt i 

kontrollutvalgsmøtet i desember. Vi har fått tilbakemelding om at anbefalingene er iverksatt og 

vedtaket således fulgt opp. 

 Handlingsprogram 2016 – 2019, verbalvedtak 

Ifølge punkt 1.4 skal det på permanent basis innføres en brukerundersøkelse som sendes fortløpende 

til alle tiltakshavere etter avsluttet byggesak. I HMPB-sak 10/16 ble det gitt status for oppfølging av 

verbalvedtak vedrørende enhet samfunnsutvikling. Av notatet fremgår det at brukerundersøkelser 

er planlagt startet opp høsten 2016. 

Etter punktene 2.1 og 2.2 skal det utarbeides en oversikt over det helhetlige tilbudet til demente, 

og dette skal oppsummeres i en rapport. Frist for rapporten er satt til utgangen av september 2016 

slik at den kan legges til grunn i behandling av Handlingsplan 2017-2020. Rådmannen utarbeidet en 

rapport som ble presentert i HOOK-møtet 6. september. Rapporten er datert 22. august og i tillegg 

til HOOK oversendt Eldrerådet og Råd for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Punktene 3.1 og 3.3 angir at skal det utarbeides en oversikt over utviklingen i lærertetthet for 2014, 

2015 og 2016 som skal oppsummeres i en rapport. Rapporten skal være klar innen utgangen av 

september slik at den kan legges til grunn i behandling av Handlingsplan 2017-2020. Rådmannen 

utarbeidet en oversikt og beskrivelse av lærertetthet og undervisningstimer som ble behandlet i 

HOOK-møtet 6. september. Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen behandlet saken i møtet 30. 

august. 

Ifølge punkt 5.1 skal dagens månedsrapport utvides med sentrale styringsindikatorer som favner 

hele kommunes virksomhet. Dette gjaldt fra januar 2016. Vedlegg 1 til kommunestyresaken 

omfatter 107 mulige styringsindikatorer, og vedlegg 2 angir hvordan rapporteringen for den enkelte 

enhet skal gjøres. I et orienteringsnotat til formannskapet i møtet 20. april (sak 7/16) beskriver 

rådmannen den oppdaterte rapporteringen. Vedlagt notatet ligger månedsrapporten for februar som 

var den første rapporteringssyklusen med nye indikatorer. Med unntak av pleie- og 

omsorgsindikatorene «Dagtilbud (demens) – antall brukere» og «Dagtilbud (demens) – antall timer 

per uke» inneholder rapporten for februar alle indikatorene som fremgår av vedlegget til 

verbalforslagene. Av månedsrapporten for juli er følgende indikatorer på samfunnsutvikling tatt ut: 

«Utstedte målebrev» og «Kartforretning». Månedsrapportene er framlagt for formannskapet. 

 Bosetting av flyktninger i 2016 

Det er vedtatt at kommunen skal bosette tolv enslige mindreårige i 2016. Kommunen har bosatt to 

enslige mindreårige per ultimo oktober. Dette skyldes at kommunen ikke har mottatt anmodninger 

om bosetting av flere enn to fra IMDi. Vi har fått informasjon om at kommunen har sendt 

forespørsler til IMDi om bosetting av flere enslige mindreårige, uten at dette er besvart med en 

anmodning fra IMDi. Det er ikke gitt orienteringer om status på vedtaket, men vi har informasjon om 

at dette er en del av informasjonen i handlingsprogrammet kommunen arbeider med høsten 2016. 

 Klage på dispensasjon om utnyttelse av rammetillatelse gnr 1/bnr 383 

I vedtaket i HMPB-møtet 26. oktober 2015 fant hovedutvalget at det ikke forelå nye momenter i 

saken, og sluttet seg til vurderingen og konklusjonen i saksutredningen. Klagen ble derfor ikke tatt 

til følge. Videre følger det at vedtaket i delegert sak 15/00242-8 av 2. juli 2015 ble opprettholdt, og 

at saken skulle oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse. Tiltakshaver sto 
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på kopi i oversendelsesbrevet til Fylkesmannen 9. desember 2015 der det fremgikk at det ble gitt 

utsatt iverksetting av tiltaket til klagen var behandlet. 

Fylkesmannen kom til at vedtakene om rammetillatelse og dispensasjon skulle oppheves og ba 

kommunen om å behandle saken på nytt. Det ble sendt inn ny søknad innenfor reguleringsplanens 

bestemmelser for bebygd areal (BYA). Også dette vedtaket ble påklaget, og saken ble behandlet i 

HMPB 17. oktober 2016. Klagen er på nytt ikke tatt til følge og er oversendt Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus for endelig avgjørelse. 

 Plan for godt psykososialt miljø i Frognskolen - "Ingen ut av rekka går" 

HOOK vedtok at planen for et godt psykososialt miljø i Frognskolen skulle sendes på høring til 

aktuelle aktører. Av vedtaket fremgår det videre at rådmannen i forbindelse med endelig 

behandling av planen skulle fremlegge en analyse for hovedutvalget om hva som mangler på den 

enkelte skole for å gjennomføre planen.  

Planen ble sendt på høring til elevrådene, Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU), Kommunalt 

foreldreutvalg for grunnskolen (KFU), skolemiljøutvalg, samarbeidsutvalg, Ungdommens 

Kommunestyre og fagforeninger. Det ble gitt fem høringsinnspill. Vi har fått opplyst at 

samarbeidsutvalget og KFU sluttet seg til høringssvaret fra FAU. Høringsuttalelsene var omfattende 

og førte til store endringer i saken. Planen er samkjørt med tilsvarende plan for barnehageområdet. 

Begge disse planene skal behandles i HOOK i november, men er ikke ferdigskrevet på tidspunktet for 

denne forvaltningsrevisjonen. 

Informasjonen vi har fått tilsier at analysen av hva som mangler for å gjennomføre planen, handler 

om hvorvidt kommunen har tilstrekkelig med stillingshjemler for sosiallærere ved den enkelte skole. 

 Ny nasjonal rammeplan for kulturskolen 

Det ble vedtatt at planen «Mangfold og fordypning», del 1 og 2, skulle gjøres gjeldende som 

generell del for Frogn Kulturskole fra skoleåret 2016/2017. Videre bestemmer vedtaket at planen, 

med foreslåtte endringer på betegnelse av navn på programområdene, vil danne grunnlaget for mer 

detaljerte fagplaner og lokale lærerplaner i kulturskolen. Disse vil tilpasses lokale forhold. 

Saksfremlegget tilsier at implementeringen skulle foregå fra høsten 2016. 

Det er opplyst at planens del 1 og 2 er gjort gjeldende i Frogn kommune. Administrasjonen har ikke 

utarbeidet detaljerte fagplaner og lokale læreplaner per oktober 2016. Kulturskolerådet var ferdig 

med kapittel 3 om fagplaner for de ulike fagområdene i den nasjonale planen i september 2016, 

altså senere enn tidlig sommer som var utgangspunktet. Dette medførte at kommunen ikke har hatt 

en full nasjonal rammeplan å jobbe ut fra før tidlig høst. Kommunen har allerede gjennomført 

samlinger med temaet fagplaner og deltatt på en nasjonal fagkonferanse. Vi er kjent med at det 

jobbes mot lokale læreplaner og detaljerte fagplaner til skolestart 2017/2018. Frogn kommune 

samarbeider med de øvrige Follo-kommunene om disse planene. 

 Revisjonskriterier 

Av kommuneloven § 23 (2) fremgår det at rådmannen skal påse at vedtak i folkevalgte organer blir 

iverksatt. Av samme paragraf skal rådmannen sikre at administrasjonen er gjenstand for 

betryggende kontroll, herunder å sikre at politiske organer får tilbakemelding om gjennomføring av 

politiske vedtak. Vedtakene gir informasjon om behandlingsmåte, fremdrift og leveranser. Derfor er 

også selve vedtaket benyttet som revisjonskriterium. 
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 Vår vurdering er at samtlige gjennomgåtte vedtak er iverksatt, men politiske organer er 

i varierende grad blitt orientert 

Problemstilling 2: I hvilken grad blir de politiske organer orientert om oppfølgingen 

av vedtakene, herunder orientering om avvik? 

 

Evaluering av politisk organisering 2015 – rapport og anbefalinger 

Det er vår vurdering at politisk ledelse er orientert om vedtakets punkt 3) om at 

rådmannen skal gjennomføre en kartlegging av tidstyver i skolen og fremmer en sak for 

Oppvekst, Omsorg og Kultur, og at administrasjonen har fulgt opp vedtakets innhold. 

Administrasjonen har fulgt opp kartleggingen av tidstyver med et LEAN-prosjekt. 

Vedtakets punkt 7 om at det skal legges frem en egen sak om intern klageordning er 

under planlegging, men saken er ikke lagt frem per oktober 2016. Det er vår vurdering 

at det er fornuftig å se saken om klageordning i sammenheng med revisjon av 

reglement for folkevalgte organer, siden klageordningen bygger på arbeidsdelingen 

mellom klageorganene og hovedutvalgene fra 1999. Det er etter det vi har funnet ikke 

gitt orientering om dette i folkevalgte organer. 

 

 

Grønn 

 

Folkehelsemelding oktober 2015 

Administrasjonen la frem tiltakene KOLS-skole og Muskel- og skjelettskole for HOOK 

våren 2016. Vedtaket er formulert slik at det ber rådmannen «legge frem én eller flere 

saker», og i lys av vedtakets ordlyd er det vår vurdering at administrasjonen har fulgt 

opp vedtaket. Orienteringen gitt til HOOK om de to tiltakene, beskriver igangsatte 

initiativer. Tiltakene ble således mer en orienteringssak enn saker der hovedutvalget 

skulle ta stilling til igangsettelse.  

 

 

Grønn 

Follo barne- og ungdomsskole – byggeprosjekt 

Vi har ikke kunnet vurdere om forprosjektet er startet som planlagt. Prosessen er nylig 

startet, og det er ikke gitt orienteringer om fremdrift eller andre forhold til politiske 

organer. I og med at prosessen nylig er startet, har det heller ikke vært naturlig å gi 

en orientering. 

 

I.a. 

Forvaltningsrevisjon Barnevern 

Administrasjonen har informert om at anbefalingene er implementert og vedtaket 

iverksatt. Vi konstaterer at det ikke ble gitt en orientering i kontrollutvalget som 

planlagt i juni, men at denne etter planen vil bli gitt i møtet i desember. Det er 

således vår vurdering at vedtaket er fulgt opp, men at politiske organer ikke er gitt 

orientering om arbeidet. 

 

 

Grønn 

Handlingsprogram 2016 – 2019, verbalvedtak 

Det er gitt orientering til HMPB i tråd med vedtakets punkt om innføring av 

brukerundersøkelse etter avsluttet byggesak. Det er vår vurdering at vedtaket er fulgt 

opp.  

Det er videre vår vurdering at vedtakets punkt angående oversikt over tilbudet til 

demente er fulgt opp. HOOK ble orientert om rapporten innen tidsfristen som ble satt. 

Tilsvarende er kartleggingen av lærertetthet og undervisningstimer fulgt opp i tråd 

med vedtaket og lagt frem innen tidsfristen. 

 

 

Grønn 
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Problemstilling 2: I hvilken grad blir de politiske organer orientert om oppfølgingen 

av vedtakene, herunder orientering om avvik? 

 

Månedsrapporten inneholder, med fire unntak, de 107 styringsindikatorene som ble 

lagt frem i vedlegget til saken. Det er vår vurdering at administrasjonen har fulgt opp 

vedtaket om å utvide månedsrapporteringen med sentrale styringsindikatorer. Videre 

er politisk ledelse orientert løpende om oppfølgingen av dette vedtaket i form av 

månedlig presentasjon av månedsrapportene i formannskapet. 

Bosetting av flyktninger i 2016 

Vedtaket om bosetting av tolv mindreårige flyktninger i 2016 er basert på en 

anmodning fra IMDi. Prosessen for bosetting starter med en anmodning til kommunen 

om bosetting. En kontroll med etterlevelse av vedtaket er således betinget av at 

kommunen får anmodning fra IMDi om bosetting. Det er positivt at kommunen har 

bosatt de to enslige mindreårige den har fått henvendelse om. Det er vår vurdering at 

temaet med fordel kunne vært nevnt i en politisk orientering selv om det ikke ville 

vært nødvendig med en egen sak. Det er positivt at temaet inngår i 

handlingsprogrammet, men dette har mer form av planlegging fremover, ikke 

oppfølging av politiske vedtak. 

 

 

Grønn 

Klage på dispensasjon om utnyttelse av rammetillatelse gnr 1/bnr 383 

Vedtaket i saken ble fulgt opp med oversendelse av klage til Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus 9. desember 2015. Tiltakshaver ble i samme brev orientert om utsatt 

iverksetting av tiltaket. Det er vår vurdering at den videre behandlingen i 

hovedutvalget må anses å ha form av orientering til politisk ledelse. 

 

 

Grønn 

Plan for godt psykososialt miljø i Frognskolen - "Ingen ut av rekka går" 

Planen for et godt psykososialt miljø i Frognskolen ble sendt på høring til syv aktuelle 

aktører som alle har gitt høringssvar, enten på egenhånd eller med tilslutning til 

andres høringssvar.  

Analysen av hva som mangler ved den enkelte skole er ikke lagt frem for HOOK, men vi 

er opplyst om at saken er ferdig og skal presenteres for utvalget i november. Vi har 

derfor vurdert at vedtaket er fulgt opp og at hovedutvalget vil få en orientering i løpet 

av kort tid i tråd med vedtaket. 

 

 

Grønn 

Ny nasjonal rammeplan for kulturskolen 

Vedtaket om å gjøre den nasjonale rammeplanens del 1 og 2 gjeldende for Frogn 

kommune er etter vår vurdering fulgt opp siden arbeidet med kommunens planer på 

området bygger på den nasjonale rammeplanen. 

Kulturrådet ferdigstilte del 3 av planen senere enn forutsatt, og Frogn kommune har 

derfor ikke hatt mulighet til å utarbeide detaljerte fagplaner og lokale læreplaner på 

tidspunktet for denne revisjonen. Det er etter det vi kjenner til ikke gitt orientering 

om fremdriften til politiske organer, men vi er kjent med at dette er under arbeid. 

 

 

Grønn 
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Vi er av den oppfatning at det ikke er nødvendig å rapportere eksplisitt på avvik fra oppfølging av 

politiske vedtak. Vår vurdering er at det ligger implisitt at avvik blir kommentert når det gis 

orienteringer om oppfølging av vedtak. 

 Konklusjon 

Våre undersøkelser viser at politiske organer i all hovedsak blir orientert om oppfølging av politiske 

vedtak og at eventuelle avvik er omfattet av orienteringene. Det er vår vurdering at de undersøkte 

vedtakene er fulgt opp der dette er mulig. 

 

 Kommunikasjon med innbyggerne 

Problemstilling 3: I hvilken grad blir oppfølging av politiske vedtak kommunisert med 

innbyggerne? 

 Faktabeskrivelse 

Kommunen har ulike måter å informere innbyggerne om gjennomføringen av politiske vedtak. 

Vedtak rettet mot enkeltpersoner, eksempelvis byggesaksbehandling, kommuniseres til den enkelte. 

På kommunens nettsider publiseres jevnlig oppdaterte oversikter i excel-format over oppfølgingen 

av politiske vedtak i de fire politiske organene vi har sett nærmere på, i tillegg til 

administrasjonsutvalget4. Oversiktene kjøres som rapporter fra Public360 og viser møtedato, tittel, 

vedtaket, status, vedtakets gjeldende kategori og merknader med datostempling på hvilke 

aktiviteter som er gjennomført. Gjennom intervjuer har vi fått opplyst at dette skal gjøres i 

forbindelse med måneds- og tertialrapportering. Av nettsiden fremgår det at oppdatering skal skje 

ukene 33, 40, 45 og 50. 

Kommunen har innført en ordning der alle saker, med unntak av byggesaker, som kommer til politisk 

behandling, publiseres under «Spennende saker» som nyheter på kommunens nettsider. 

Publiseringen skal gjøres i forbindelse med hovedutsendelse til kommunestyre og utvalg, til sammen 

syv ganger i 2016. Etter våre undersøkelser er det gjort slike publiseringer for mai, september og 

oktober i 2016. Kommunen har informert om at det kan være møterunder der de ikke har hatt 

kapasitet til å legge ut informasjonen, men det presiseres at all informasjon vedrørende saker er 

tilgjengelig på nettsidene. Publiseringen består av sammendrag fra sakene, og kommunens 

kommunikasjonsrådgiver kvalitetssikrer sammendragene i tråd med «klart språk», et nasjonalt 

program for tydelig og klar kommunikasjon i kommunesektoren i regi av KS. 

Møter i politiske organer vises i sanntid via kommunens nettsider, og kan ses i opptak. Ved å se på 

møtene, eller deler av møtene, kan innbyggerne få informasjon om hvordan rådmannen følger opp 

ulike vedtak, og følge med på sakene som legges frem som oppfølging av tidligere vedtak. For 2016 

ligger samtlige kommunestyremøter tilgjengelig i arkivet. Kommunen opplyser om at praksisen med 

videooverføring er innført løpende for formannskapet (vår/sommer 2016), HMPB (april 2016) og 

øvrige utvalg (juni 2016). Siden innføringen er det lagt ut video av følgende antall møter (antall 

avholdte møter siden omtrentlig oppstartstidspunkt i parentes) for de ulike politiske organene: 

- Formannskap: 2 (6) 

- HOOK: 2 (4) 

- HMPB: 4 (4) 

                                                           
4 https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/oppfolging-av-politiske-vedtak/  

https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/oppfolging-av-politiske-vedtak/
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Kommunen bruker Facebook aktivt som informasjons- og kommunikasjonskanal overfor sine 

innbyggere. Ved en enkel gjennomgang har vi funnet igjen status for flere politiske vedtak og 

fremdriften i disse, herunder folkehelseinitiativet KOLS-skole, Drøbaksbadet og Ullerud helsebygg. 

 Revisjonskriterier 

Forvaltningen er til for å gi tjenester til innbyggerne innenfor et demokratisk styringssystem. 

Administrasjonen gjennomfører politiske beslutninger som vil ha betydning for innbyggerne. En 

viktig del av rådmannens internkontroll er derfor å legge til rette for at de politiske beslutningene 

blir gjort tilgjengelig på en dekkende måte. Revisjonskriteriet vil derfor være rådmannens generelle 

ansvar for å ha betryggende kontroll, jf. kommuneloven § 23 (2). 

 Det er vår vurdering at oppfølging av politiske vedtak blir kommunisert med 

innbyggerne gjennom ulike kanaler 

Problemstilling 3: I hvilken grad blir oppfølging av politiske vedtak kommunisert 

med innbyggerne? 

 

Det er vår vurdering at kommunens jevnlige publisering av status på nettsidene er en 

god måte å dele informasjon om hvordan det jobbes med oppfølging av politiske 

vedtak. Oversiktene gjør det mulig å sortere på politisk organ, tidspunkt eller søke på 

konkrete saker. Oversiktene på nettsidene oppfattes, med forbehold om den 

ovennevnte grove kategoriinndelingen, som oversiktlig og god. 

Videre er det vår vurdering at kommunen på en sammenfattet og god måte informerer 

om det som skal komme til politisk behandling, selv om vi ikke har klart å finne 

«spennende saker» eller tilsvarende titler på nettsidene for alle måneder. Dette er 

etter vår vurdering gode verktøy for å sikre informasjonsdeling til innbyggerne. 

Det er etter hvert blitt praksis flere og flere kommuner å videooverføre møter i 

politiske organer, og gi muligheten til å se møter i opptak. Også her har innbyggerne i 

Frogn kommune muligheten til å få informasjon om oppfølgingen av politiske vedtak, 

enten fra rådmannens orientering eller gjennom fremleggelse av saker som bygger på 

og følger opp tidligere vedtak. Selv om ikke alle møter virker å være tilgjengelige på 

video, er det vår vurdering at denne kanalen supplerer andre informasjonsmåter på en 

god måte. 

Kommunens Facebookside fremstår som informativ og levende, der det deles ulike 

typer informasjon, herunder innlegg om fremdriften ved store byggeprosjekter og 

informasjon om folkehelsetiltak. Facebook er, i motsetning til de øvrige 

informasjonskanalene nevnt ovenfor, mer kommunikativ i sin form i den forstand at 

innbyggerne har mulighet til å stille spørsmål og få svar fra kommunen. 

Samlet sett er det vår vurdering at det er positivt at kommunen deler informasjon om 

oppfølgingen av politiske vedtak gjennom ulike kanaler. Personer med interesse for 

politikken generelt, eller konkrete vedtak spesielt, kan på en enkel måte finne 

relevant informasjon. Vi mener det er positivt at kommunen oppdaterer denne 

informasjonen løpende, og hyppigere enn i tertialrapporter og årsmeldinger. 

 

 

Grønn 

 Konklusjon 

Det er enkelt å få relevant og oppdatert generell informasjon om oppfølgingen av politiske vedtak 

samt saksspesifikk informasjon dersom det er ønske om det. Oppfølging av politiske vedtak blir i all 

hovedsak kommunisert til innbyggerne.  
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 Høringsuttalelse fra administrasjonen 

Høringsuttalelsen fra administrasjonen er gjengitt under. 
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Vedlegg 1: Oversikt over mottatt dokumentasjon 

Listen under viser dokumentasjonen vi har fått oversendt fra kommunen.  

- Saksoversikt fra følgende kommunestyresaker (kommunens arkivsaksnummer i parentes) 

o 141/15 (14-03244 og 16-00802) 

o 168/15 (15-02800) 

o 175/15 (15-02843) 

o 187/15 (15-00472, 16-00855, 16-01930 og 16-01935) 

o 209/15 (15-00081) 

- Saksoversikt fra følgende saker i hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker (kommunens 

arkivsaksnummer i parentes) 

o HMPB 97/15 (15-00242) 

o HMPB 98/15 (13-00775) 

- Saksoversikt fra følgende saker i hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (kommunens 

arkivsaksnummer i parentes) 

o 51/15 (15-02798) 

o 17/16 (16-00127) 

- Notat til politisk utvalg i sak 187/15 (arkivsaksnummer 15-00472) 

- Saksutskrift i sak 26/16 til hovedutvalg oppvekst, omsorg og kultur (arkivsaksnummer 

16/00802): Kartlegging av tidstyver i Frognskolen 

- Rapport om demenstilbud i kommunen 

- Saksutskrift lærertetthet og timer i skolen 

- Månedsrapport per februar  

- Månedsrapportering 2016 – Rapportering per februar 2016 

- Samlet månedsrapportering per juli 2016 

 

I tillegg til dette kommer dokumenter som er tilgjengelig på kommunens nettsider og/eller andre 

offentlig tilgjengelige kilder. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, excel-lister over 

vedtaksoppfølging og dokumentasjon fra møter i de politiske organene. 

Vedlegg 2: Oversikt over kommunens politiske organer 

- Kommunestyret 

- Formannskapet 

- Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker  

- Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur  

- Administrasjonsutvalget 

- Valgstyret 

- Ungdommens kommunestyre 

- Eldrerådet  

- Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

- Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 

- Viltnemndas arbeidsutvalg 

- Klageorgan I 

- Klageorgan II 

- Kontrollutvalget for omsetning av alkohol  

- Ombudsutvalg 


