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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 12/19 Frogn kommune - Årsmelding 2018 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00048-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar Frogn kommunes årsmelding for 2018 til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Frogn kommunestyre 

Vedlegg: 
Frogn kommune Årsmelding 2018 

SAKSUTREDNING: 
Frogn kommunes årsmelding for 2018 følger vedlagt. 

Fakta i saken:  
Samfunn 
Frogn kommune har hatt en liten økning i samlet innbyggertall i løpet av 2018. 
Utviklingen viser en vekst i antall beboere i aldersgruppen over 45 år, mens det er en 
nedgang i alle aldersgrupper under 44 år med unntak av de mellom 13 og 15 år.  

Beredskapsplanene er reviderte og oppdatert i henhold til lovverket og endringer i 
organisasjonen. Det er blitt gjennomført en øvelse for kriseledelsen, samt vært fokus 
på hverdagsberedskapen og blitt gjennomført flere kurs i organisasjonen.  

Tjenester og brukere 
Barnehagene i Frogn har nedgang i antall barn, men leverer høy kvalitet. I 2018 
signerte de kommunale og de private barnehagene en samarbeidsavtale. 

Frognskolen nådde i 2018 målet om å være blant de 10 beste i landet, faglig og 
sosialt.  

I 2018 ble «Enhet for psykososialt arbeid» etablert, som en sammenslåing av 
enhetene og «Barn, unge og familier» og «Psykisk helse og rus». Den nye enheten 
sikrer et mer helhetlig tjenestetilbud, og kommunen vil gjennom dette i enda større 
grad arbeide med tidlig innsats og forebyggende arbeid.  

Medarbeidere 
Frogn kommune har en overvekt av kvinnelige medarbeidere. Dette kan delvis 
forklares med at kommunens virksomhet i stor grad er knyttet til omsorgsyrker innen 
oppvekst/skole, pleie og omsorg. Frogn kommune er en IA-bedrift og oppfordrer alle 
til å søke jobb i kommunen, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemning, etnisk 
eller nasjonal bakgrunn.  
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I Frogn kommune er arbeidsnærvær et viktig satsingsområde. Resultatet viser at 
nærværstallet ble forbedret i 2018. Sykefraværprosenten i 2018 var 6,4%, hvorav 
3,9% var legemeldt og 2,5 % var egenmeldt. 
 
Kommunikasjon og interne systemer 
Frogn kommune har fokus på å levere gode digitale tjenester og gi informasjon til 
innbyggere og næringsliv via ulike kanaler. I 2018 er det etablert en verktøykasse for 
gjennomføring og styring av digitaliseringsprosjekter på en systematisk måte i Frogn 
kommune. Det er også etablert et digitaliseringsforum som skal bidra til at 
virksomhetene lykkes med sine digitaliseringsprosjekter gjennom å vurdere, 
koordinere, prioritere og harmonisere aktivitetene samt rapportere på 
porteføljestatus.   
 
I 2018 er det gjennomført en betydelig styrking av arbeidet med 
informasjonssikkerhet for å imøtekomme kravene til ny personvernforordning 
(GDPR). En egen sikkerhetsansvarlig er på plass og vil sammen med kommunens 
personvernombud bidra til at virksomhetene etterlever GDPR-kravene på en god 
måte.  
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet savner en oversikt over status for politiske vedtak i politiske 
organ i Frogn kommune. 
 
Status for saken kan som hovedregel variere mellom for eksempel følgende 
kategorier: 1) effektuert, 2) videresendt til annet politisk utvalg (formannskap eller 
kommunestyre), 3) offentlig ettersyn, 4) tilbakesendt til rådmann, 5) utsatt, 6) ny 
behandling eller 7) under oppfølging. 

 
Avslutning: 
Rådmannen eller den han bemyndiger bes møte i kontrollutvalget og orientere i 
saken samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer 
 
 
 
Ås, 23.04.2019 
 
 
 
Unni Westli 
Rådgiver 
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1 Sammendrag – rådmannens kommentarer

1.1 Økonomi 

Driftsregnskapet 

Netto driftsresultat 2018 ble på 1,1 

millioner kroner, eller 0,1 prosent av 

driftsinntektene. I KOSTRA og andre 

sammenligningsverktøy korrigerer de netto 

driftsresultat for blant annet selvkost. 

Korrigert netto driftsresultat er 0,5 prosent. 

Finansutgiftene ble 3 millioner kroner 

lavere og frie inntekter (skatt og 

rammetilskudd fra staten) ble 7 millioner 

kroner høyere enn budsjettert. 

Regnskapsmessig ble regnskapet avlagt i 

balanse. 

 

Investeringsregnskapet 

Investeringsregnskapet ble for 2018 

avsluttet med en ubalanse på 111,6 

millioner kroner grunnet en ikke budsjettert 

innbetaling av byggelån for Ullerud 

helsebygg. De 12 største 

investeringsprosjektene for 2018 hadde en 

samlet budsjettramme på 193 millioner 

kroner, hvorav det i 2018 påløp utgifter på 

til sammen 168 millioner kroner.  

 

Kommunen har fortsatt en betydelig risiko 

for økte finanskostnader ved kun mindre 

endringer i renten. Med dagens lånevolum 

vil en økning av renten med 1 

prosentpoeng, gi økte netto 

rentekostnader på cirka 12 millioner 

kroner. Det er betydelig renterisiko knyttet 

til investeringsnivået innen og etter 

fireårsperioden. 

 

Balanseregnskapet 

Disposisjonsfondet utgjør totalt 105 

millioner kroner. Disposisjonsfondet utgjør 

9 prosent av de samlede driftsinntektene, 

noe som anses som en tilfredsstillende 

buffer for kommunens løpende drift.  

 

Kommunen kostnadsfører 

pensjonsutbetalingene over flere år og har 

ved utgangen av 2018 et akkumulert 

premieavvik på 39 millioner kroner 

inklusive arbeidsgiveravgift.  

1.2 Samfunn  

Frogn kommune har en liten økning i 

samlet innbyggertall fra 1.1.2018 til 

1.1.2019.  

Fra 2018 til 2019 har Frogn kommune hatt 

en nedgang i alle aldersgrupper under 44 

år med unntak av de mellom 13-15 år. 

Samtidig har kommunen hatt en økning i 

aldersgruppene over 45 år. Utviklingen 

med vekst av innbyggere over 45 år og 

reduksjon i aldersgruppene under 15 år 

vedvarer.  Nedgangen i barnetall henger 

trolig sammen med nedgangen i 

kategorien 20-44 år. Kommunen får færre 

innbyggere i fruktbar alder. 

I 2018 ble det bygd totalt 30 boliger, alle 

med hybelleilighet. I tillegg ble det bygd 3 

tomannsboliger. I 2017 lå dette antallet på 

34. I 2018 ble det i alt vedtatt fem 

reguleringsplaner, en av disse omfatter 

ingen boliger, og de øvrige har et 

forholdsvis begrenset utbyggingspotensial.  

Beredskapsplanene er reviderte og 

oppdatert i henhold til lovverket og 

endringer i organisasjonen. Det har blitt 

gjennomført en øvelse for kriseledelsen 

samt at det har vært fokus på 

hverdagsberedskap og gjennomført flere 

kurs i organisasjonen i 2018. 
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1.3 Tjenester og brukere 

Barnehagene i Frogn har nedgang i antall 

barn, men leverer høy kvalitet. Arbeidet 

med foreldreveiledning gjennom 

programmet ICDP (International Child 

Development Program) har kommet videre 

med veiledere i de fleste barnehager og 

benyttes både internt i barnehagene og i 

foreldregrupper.  

Relasjonskompetanse bygges ved hjelp av 

programmene «Trygghetssirkelen» (Cos-

P) og «Se barnet innenfra».  

I 2018 signerte de kommunale og de 

private barnehagen en samarbeidsavtale. 

Et godt psykososialt miljø er den viktigste 

oppgaven for alle skoler.  

Læringsmiljøprosjektet startet opp høsten 

2018 og der deltar to kommunale skoler og 

Frogn videregående skole. Det er et mål at 

alle skoler får gode redskaper for arbeidet 

med læringsmiljøet.  

Skolelos har bistått elever, foresatte og 

lærere på alle skoler i 2018. 

Prosjektet «Digital skole» er i ferd med å 

sluttføres. Alle elever i Frognskolen har nå 

eget nettbrett til bruk i undervisningen.   

Frognskolen nådde i 2018 målet om å 

være blant de 10 beste i landet, faglig og 

sosialt.  

Organisasjonsjusteringen har i 2018 gitt 

«Enhet for psykososialt arbeid» som er en 

fusjon av «Barn, unge og familier» og 

«Psykisk helse og rus». Den nye enheten 

sikrer helhetlige og sammenhengende 

tjenester for alle aldersgrupper, tidlig 

innsats, tverrfaglig samarbeid, fleksibel 

utnyttelse av den samlede faglige 

kompetanse samt bruk av tiltak og 

metoder som innbyggerne ønsker, og som 

virker. Ved å sikre et mer helhetlig 

tjenestetilbud vil kommunen i enda større 

grad arbeide med tidlig innsats og 

forebyggende arbeid.  

 

Demografiutviklingen gir utfordringer for 

helse- og omsorgstjenestens kapasitet. 

Det jobbes med å få riktig dimensjonering i 

helse- og omsorgstrappen, utvikling og 

effektivisering av tjenestene, anskaffelse 

av nok helsepersonell og prioritering 

innenfor gitte økonomiske rammer. 

Utskrivningsklare pasienter har økt 

betraktelig det siste året, likeså 

betalingspliktige døgn. Statistikken viser 

en klar nedgang de siste måneder grunnet 

midlertid åpning av flere 

sykehjemsplasser. Fra 2019 vil det totalt 

åpnes 15 nye plasser som forventes bidra 

til nedgang av betalingspliktige døgn.  

Frogn kommune har utviklet et godt og 

bredt habilitering- og rehabiliteringstilbud. 

Vi har jobbet med å dreie fokus fra «Hva 

er i veien med deg?» til «Hva er viktig for 

deg?», og vi har tatt i bruk nye 

arbeidsmetoder som 

hverdagsrehabilitering og teambasert tidlig 

innsats. Vi vil være en felleskapskommune 

som bidrar til at våre innbyggere opplever 

økt mestring i dagliglivet og kan bo lengst 

mulig i eget hjem. Det kan likevel pekes på 

utfordringer knyttet til samhandling og 

koordinering, brukermedvirkning, kvalitet 

og kapasitet som gis fokus videre.  

Samfunnet er i endring og det utvikles 

stadig mer og bedre hjelpemidler, 

velferdsteknolog og tjenester i til bruk i 

egne hjem. Dette medfører forskyvning av 

oppgaver som tidligere naturlig hørte til 

den kommunale tjenesteproduksjon. Dette 

ses på som en nødvendig utvikling for å 

sikre at kommunen skal kunne prioritere 

nødvendig hjelp, forebygging og tidlig 

innsats.  

Sentrale føringer gir forventninger om at 

velferdsteknologi er en integrert del av 

tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 

2020. Frogn kommune har lagt til rette for 

denne satsingen. Det er installert moderne 

løsninger i det nye helsebygget. Videre 
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innføring av trygghetsskapende 

velferdsteknologi i brukers eget hjem og 

omsorgsboliger startet i 2018 og 

videreføres.  

Barnefamilier som søkte økonomisk 

sosialhjelp fikk en særskilt grundig og 

individuell vurdering.  Hensikten var å sikre 

at barna fikk mulighet til å delta i 

alminnelige fritidsaktiviteter.  NAV-kontoret 

bestrebet seg på å bøte på en vanskelig 

situasjon for barna, og ga støtte til både 

kjøp av utstyr og betaling av 

kontingenter/medlemskap.  100 % av 

søknadene fra barnefamiliene ble vurdert 

med dette bakteppet i 2018. 

 

Frogn kommune gir et bredt og mangfoldig 

kulturtilbud til innbyggerne. 

Kommunen samarbeider med en rekke 

lag- og foreninger omkring gjennomføring 

av kulturarrangementer. 

Kommunens mange arenaer har hatt høy 

aktivitet med god oppslutning og bruken av 

kulturhuset Smia med sine 272 

sitteplasser har hatt vekst i antall 

arrangementer i 2018.  

1.4 Medarbeidere 

Kommunes omdømme skapes på 

arbeidsplassen hver dag gjennom 

kvaliteten på de tjenestene som leveres. 

De ansatte, som vår viktigste ressurs, er i 

så måte også våre viktigste 

omdømmebyggere.  

 

Gjennom arbeidsgiverstrategien og 

overordnet strategisk kompetanseplan, har 

kommunen en enda tydelig retning for å 

rekruttere, utvikle og beholde kompetanse. 

Dette medvirker i stor grad til å styrke vår 

attraktivitet som arbeidsgiver. På tross av 

noe høyere turnover i enkelte avdelinger, 

har vi i løpet av 2018 totalt sett hatt en 

akseptabel turnover. Vi har også klart å 

videreutvikle og rekruttere den 

kompetansen vi har hatt behov for.    

 
Frogn hadde sitt første hele driftsår etter 
organisasjonsjusteringen med 13 drifts- og 
stab/støtteenheter.  Gjennom arbeid med 
å styrke tverrgående og helhetlig ledelse 
har det blitt utviklet et eget 
ledelsesdokument som gir felles retning for 
alle ledere i Frogn. Det jobbes med 
verdimessige temaer og problemstillinger 
gjennom perspektivene eierskap, 
myndiggjøring og likeverd, kontinuerlig 
forbedring og betryggende kvalitets- og 
internkontrollarbeid. 
 
I Frogn kommune er arbeidsnærvær et 

viktig satsingsområde. Resultater viser at 

vi i 2018 har bedret våre nærværstall 

(sykefraværsprosenten i 2018 var 6,4 % 

totalt fravær, hvor 3,9% var legemeldt og 

2,5 % var egenmeldt).  

1.5 Kommunikasjon og interne 

systemer 

Digitalisering er et samlebegrep på en 

utvikling som påvirker 

samfunnsutviklingen, individer, offentlig 

sektor og næringslivet. Digitalisering er 

ikke bare små endringer, det er en 

fremmer for nye måter å levere offentlige 

tjenester på. 

Frogn kommune har fokus på å levere 
gode digitale tjenester og gi informasjon til 
innbyggere og næringsliv via ulike kanaler.  

Utvikling av gode digitale tjenester er 

krevende. Det er derfor viktig for Frogn 

kommune å benytte de nasjonale føringer 

og fellesløsninger som utvikles for det 

offentlige. Eksempler på fellesløsninger 

som nylig er tatt i bruk eller som er under 

etablering er KomUt, Digifin, Digisos, 

eHelse.no, eSignering og SvarInn. 

I 2018 er det er etablert en verktøykasse 

for gjennomføring og styring av 

digitaliseringsprosjekter på en systematisk 

måte i Frogn kommune. Det er også 
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etablert ett digitaliseringsforum som skal 

bidra til at virksomhetene lykkes med sine 

digitaliserings- prosjekter gjennom å 

vurdere, koordinere, prioritere og 

harmonisere aktivitetene samt rapportere 

på porteføljestatus. 

Frogn kommune gjennomfører et 

velferdsteknologoprosjekt hvor målet er at 

velferdsteknologi skal være en naturlig del 

av kommunens tjenestetilbud innen 2021. 

Frogn kommune bidrar også inn i ett felles 

velferdsteknologiprosjekt i Follo. På 

Ullerud Helsebygg er det tatt i bruk 

velferdsteknologi og smarthusteknologi 

som gir økt trygghet for beboerne og en 

enklere hverdag for de ansatte.  
 

Digital skole-prosjektet gir skolen 

pedagogisk fornyelse og nye måter for 

samhandling mellom elever og lærere. Fra 

skoleåret 2018/19 er alle skolene i Frogn 

med i Digital skole. 

Ett nytt skoleadministrativt system er tatt i 

bruk i samarbeid med alle Follo 

kommunene. I 2018 startet arbeidet med å 

etablere en felles digital læringsplattform 

for skolene og barnehagene i Stor Follo 

(Frogn, Nesodden, Vestby og Ås 

kommune) 
 

Sikker og moderne IKT drift og 

infrastruktur er ett viktig fundament for en 

effektiv tjenesteproduksjon og for å levere 

gode digitale tjenester til publikum. IKT 

samarbeidet i Follo avvikles som følge av 

sammenslåingen av Ski og Oppegård 

kommune. Frogn, Nesodden og Vestby og 

Ås kommune fortsetter ett styrket IKT 

samarbeid for å møte kravene til økt 

digitalisering og effektiv 

tjenesteproduksjon 

I 2018 er det gjennomført en betydelig 

styrking av arbeidet med 

informasjonssikkerhet for å imøtekomme 

kravene til ny personvernforordning, 

GDPR. En egen sikkerhetsansvarlig er på 

plass og vil sammen med kommunens 

personvernombud bidra til at 

virksomhetene etterlever GDPR kravene 

på en god måte.  

 

 

Frogn kommune 29. mars 2019 

 

Harald K. Hermansen 

Rådmann
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2 Årsberetning - Hovedtall i regnskapet 

2.1 Driftsregnskapet  

Hovedtall 2017-2018, millioner kroner 

    Regnskap 
2018 

Regulert 
budsjett 

2018 
Regnskap 

2017 

1 Skatteinntekter 586  583  572  

2 Rammetilskudd 264  260  256  

3 Andre inntekter 320  302  305  

4 Sum driftsinntekter (1+2+3) 1 170  1 145  1 134  

5 Sum driftsutgifter -1 178  -1 137  -1 111  

6 Brutto driftsresultat (4+5) -7  8  23  

7 Netto renteutgifter -21  -22  -21  

8 Netto avdragsutgifter -43  -46  -34  

9 Motpost avskrivinger 73  65  61  

10 Netto driftsresultat (6+7+8+9) * 1  5  29  

11 Brukt i investeringsregnskap 0  0  0  

12 Netto avsetninger ** -1  -5  -11  

13 Regnskapsmessig mindreforbruk (10-11+12) *** 0  0  18  

* Negativt fortegn betyr underskudd       

** Negativt fortegn betyr bruk av avsetninger       

*** Negativt fortegn betyr regnskapsmessig underskudd     

 

På grunn av at tallene er rundet av til millioner kroner kan det være mindre avvik fra det 
offisielle regnskapet.   

Skatteinntekter (1): 

Skatteinngangen for 2018 ble på linje med 

budsjetterte tall. 

Rammetilskudd (2): 

Rammetilskuddet ble noe høyere enn 

budsjettert. Rammetilskudd påvirkes av 

høye eller lave skatteinntekter. Høy 

skatteinngang gir lavere rammetilskudd 

som følge av inntektsutjevningen. Frogn 

kommune har en skatteinngang over 

landsgjennomsnittet og én million kroner i 

økte inntekter på skatt resulterer i et trekk i 

rammetilskuddet på 600.000 kroner. 

Inntektsutjevningen skal utjevne de 

økonomiske forutsetningene for et 

likeverdig tjenestetilbud i kommunene.  

Andre inntekter (3): 

Dette er i hovedsak enhetenes inntekter 

eksklusive bruk av fond. Omfatter salgs- 

og leieinntekter, momsrefusjon, 

sykepengerefusjoner og øremerkede 

tilskudd osv. Inntektene ble 18 millioner 

kroner høyere enn budsjettert. Dette 

skyldes i hovedsak at øremerkede tilskudd 

ikke i tilstrekkelig grad er budsjettert.  

Det er i driftsregnskapet inntektsført 

forventede dagbøter på totalt 12,3 

millioner kroner knyttet til finansiering av 

midlertidig drift som følge av forsinket 

ferdigstillelse av Bølgen Bad- og 

aktivitetssenter 

Sum driftsinntekter (4): 

Driftsinntektene ble 25 millioner kroner 

høyere enn budsjettert. Avvikene er 

forklart i avsnittene ovenfor. 
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Sum driftsutgifter (5): 

Driftsutgiftene ble 41 millioner kroner 

høyere enn budsjettert. Hovedårsaken til 

avviket er mangelfull budsjettering av 

utgifter til varer og tjenester som inngår i 

kommunens tjenesteproduksjon, som blant 

annet omfatter innleie av 

konsulenttjenester og vikarbyrå i 

helseenhetene. I tillegg ble avskrivningene 

langt større enn budsjettert. 

Netto renteutgifter (7):  

Netto renteutgifter ble 1 millioner kroner 

lavere enn budsjettert. 

Netto avdragsutgifter (8): 

Avdragene ble ca. 3 millioner kroner lavere 

enn budsjettert. Kommunen har i 2018 

endret prinsipp for beregning av minste 

tillatte avdrag. Kommunen benytter 

forenklet modell og minste tillatte avdrag jf. 

kommuneloven § 50 nr. 7 beregnes som 

sum langsiktig gjeld dividert på sum 

anleggsmidler multiplisert med årets 

avskrivninger. 

For nærmere informasjon vises til note 15 i 

regnskapet. 

 

Netto driftsresultat (10): 

Netto driftsresultat utgjør 0,1 prosent av 

brutto driftsinntekter. Avviket fra budsjett er 

forklart i avsnittene over. Korrigert netto 

driftsresultat er 0,5 prosent.  

Brukt i investeringsregnskapet (11): 

Det er ikke overført midler fra drift til 

investering for finansiering av prosjekter. 

Netto avsetninger (12): 

Netto avsetninger er på 1 millioner kroner i 

2018, det vises til note 7 i regnskapet for 

nærmere informasjon. 6 millioner kroner 

av enhetenes merforbruk overføres fra 

2018 til 2019. Inndekkingen av dette 

gjøres som en reduksjon i avsatt fremtidig 

ramme. 

Regnskapsresultat (13): 

Regnskapet for 2018 er avsluttet  

med en regnskapsmessig balanse.  
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2.2 Utvikling av netto driftsresultat  

Netto driftsresultat er forskjellen mellom løpende utgifter og inntekter. Netto driftsresultat 

kalles også overskudd til investeringer og avsetninger og er det mest sentrale størrelsen for 

kommunens handlefrihet. I tabellen under er korrigert netto driftsresultat brukt for å kunne 

sammenligne med kommunegruppe 8.  

 

 

 

Frogn kommunes driftsresultat for 2018 er lavere enn for 2017, og også lavere enn 

gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 8.  

Kommunaldepartementet anbefaler kommunene å planlegge et nivå på netto driftsresultatet 

på minst 1,75 prosent. I kommuneplanen er målet satt til 3 prosent og i de fire siste årene har 

kommunen levert resultater i nærheten eller bedre enn kommuneplanmålet.  
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2.3 Enhetenes rammer og forbruk 2018  

  
Regulert 
budsjett 

2018 

Regnskap etter 
avsetninger over- 

underskudd 
2018 

Resultat etter 
avsetninger over- 

underskudd 
2018 

Overført over- 
underskudd til 

budsjett for 
2019 

Rådmannsgruppa 26 406  26 553  -147  0  

Økonomi, digitalisering og IKT 26 568  24 225  2 343  0  

HR, politisk sekretariat og service 25 813  25 403  410  0  

Samfunnsplanlegging 10 315  9 881  434  0  

Barnehager 99 240  99 297  -57  -800  

Frognskolen 184 753  189 662  -4 909  -1 600  

Ullerud helsebygg 90 120  96 060  -5 940  -1 000  

Helse, omsorg og koordinering 88 684  92 146  -3 462  -1 000  

Tilrettelagte tjenester 62 792  60 269  2 523  0  

Psykososialt arbeid 84 899  85 561  -662  -500  

Kultur og frivillighet 28 758  28 751  7  -100  

Eiendom 40 128  48 657  -8 529  -1 000  

Teknisk drift og forvaltning 20 301  19 961  340  0  

NAV 13 496  12 656  840  0  

Sum fordelt 802 274  819 081  -16 807  -6 000  

 

Tabellen viser: 

Kolonne 1 – Revidert budsjett 

Kolonne 2 – Regnskap etter avsetninger til 2018 av overskudd/underskudd 

Kolonne 3 – Kolonne 1 fratrukket kolonne 2 og viser resultatet pr enhet etter avsetning 

Kolonne 4 – Viser hva som er avsatt, overført til budsjettåret 2018 

 

Regnskapskolonnen i tabellen omfatter bruk av- og/eller avsetning til bundet fond, 

statstilskudd, rammetilskudd etc. Tabellen vil derfor avvike fra tilsvarende tabell i regnskapet 

2018. 

2.3.1 Kommentarer til enhetenes forbruk  

Det er kun enheter med et resultat som avviker med mer enn +/- 2 prosent som er 

kommentert under.  

 

Økonomi, digitalisering og IKT 

Mindreforbruket på enheten skyldes: 

 Tilbakeført overskudd 2017 fra felles kemnerkontor 0,5 millioner kroner 

 Utsatt oppgradering av teknisk infrastruktur IKT ca. 1,5 millioner kroner 

 Ubenyttet buffer 0,8 millioner kroner 
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Samfunnsplanlegging 

Mindreforbruket på enheten skyldes vakanser gjennom året.  

På de private planene har det vært mindre aktivitet enn planlagt grunnet mye arbeid med de 

store områdereguleringene. Dette har medført mindre inntekter enn budsjettert.   

 

Frognskolen 

Skolenes merforbruk har i all hovedsak to årsaker. Skolen opererte med høyere 

lønnskostnader enn budsjettert. Det har gjennom 2018 vært arbeidet med å ta ned 

kostnadene og arbeidet fortsetter. Skolene har hatt en nedgang i elevtall på 100 elever fra 

2017 til 2018. Dette gir rom til å påvirke kostnadsnivået fremover og samtidig beholde god 

lærerdekning. Det er i tillegg økte kostnader i forhold til budsjett til elever i andre 

kommuner som Frogn kommune har ansvar for. Disse kostnadene ble 0,5 mill kr høyere 

enn budsjettert. 

Skolene skal i 2019 dekke inn 1,6 millioner av overskridelsene fra 2018. Dette tilsvarer 
merforbruket fra 2018 isolert sett. 
 

Ullerud helsebygg 

Ullerud helsebygg hadde sitt andre driftsår i 2018. Dette var også et år preget av flere 

utfordringer som er relatert til oppstart av et helsebygg med et omfattende innhold, herunder 

etablering av nye avdelinger, flytting av beboere, opplæring, organisasjonsendringer, 

arbeidsplaner m.m.  Merforbruket ble på ca. kr 5,9 millioner, og skyldes i hovedsak økte 

vikarkostnader, UK døgn, lavere refusjoner for ressurskrevende brukere samt 

matvarekostnader. Gjennom året har man også utvidet kapasiteten ved etablering av 7 

sykehjemsplasser, uten at det ble tilført nye midler til dette. Enheten har også fått videreført 1 

million av merforbruket til dekning i 2019, som bedrer resultatet tilsvarende i 2018. 

Kommunestyret har for øvrig økt rammene fra 2019. 

  

Helse omsorg og koordinering 

Tjenestene har vært preget av stor aktivitet. Antall pasienter i hjemmesykepleien er økt med 

103 bruker siden 2016. Likeledes har andelen brukere med behov for ergoterapi og 

fysioterapi hatt en tilsvarende økning. Dette tilsvarer endring i den demografiske 

sammensetningen. Merforbruket på -3 461 millioner skyldes flere årsaker.  

 Enheten har et underforbruk på de samlede kostnadene til lønn, vikar og sykelønn til 

tross for svært høyt forbruk på vikarbyrå. + ca 1 million kroner 

 For å korrigere tidligere feilperiodiseringer i regnskapet har driftstilskudd til leger og 

betaling for gjestepasienter medført økte utgifter i 2018. - 0,6 millioner kroner 

 Videre er det økte kostnader til turnuslege grunnet sykefravær og økte kostnader til 

lokalmedisinsk senter. - 0,9 millioner kroner 

 På inntektssiden mottok enheten mindre refusjoner knyttet til ressurskrevende 

brukere enn budsjettert – ca 0,6 millioner kroner 

 Enheten klarte ikke å finne midler til økt effektiviseringskrav 

 Bilparken til hjemmesykepleien har gitt en merkostnad på ca 0,5 millioner kroner.  

 Enheten har også fått videreført 1 million av merforbruket til dekning i 2019, som 

bedrer resultatet tilsvarende i 2018 

Kommunestyret har for øvrig økt rammene fra 2019. 
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Tilrettelagte tjenester 

I enheten er det et mindreforbruk på ca. kr 2,5 millioner. Dette skyldes flere forhold. Inntekten 

er betydelig økt ved at refusjon for ressurskrevende tjenester er 6,6 millioner kroner høyere 

enn budsjettert. Lønnskostnadene er kr 2,2 millioner høyere enn budsjettet. Dette skyldes 

økt behov hos enkelte brukere som trenger opp til flere personal hos seg gjennom hele 

døgnet. Enheten har også noe høyere kjøp av varer tilknyttet flyttingen til Frogn arbeids- og 

aktivitetshus og opprettelse av personalbase på Haukåsen i 2 etg. 

 

Eiendom 

I enhet for eiendom kan merforbruk på 9,5 MNOK i hovedsak forklares med følgende 

merforbruk og uforutsette kostnader: 

 Økte strømkostnader på 2,2 millioner kroner 

 Reduserte inntekter på utleie 0,7 millioner kroner 

 Festeavgifter for 2018 ble inntektsført i 2017, 0,4 millioner kroner  

 Manglende inntekt og merutgifter knyttet til Bølgen på 2,9 millioner 

 Drift av brakker for DFI 0,8 millioner kroner 

 Arbeid kjøpt av Bølgen på til sammen 4,5 millioner kroner  

 

NAV 

Sosialhjelp i kommunen er under stort press, og det ble utbetalt 2,4 millioner mer enn 

budsjettert. Dette skyldes blant annet at flere voksne menn vegrer å samarbeide med NAV-

kontoret om å søke andre statlige ytelser, som de har rett på. I tillegg ivaretas barnefamilier 

på en svært god måte i Frogn. Det har også vært høyere kostnader til kjøp av tjenester hos 

Follo Kvalifiseringssenter på ca 0,7 millioner. Til tross for dette gikk enheten samlet med et 

mindreforbruk på 0,8 millioner. Dette delvis grunnet noen vakante stillinger, samt at man ikke 

anvender vikarer under sykefravær. Deltakelsen på kvalifiseringsprogrammet har også vært 

noe lavere enn budsjettert. I tillegg har man fått noe høyere statstilskudd enn man har 

budsjettert med, inkludert ekstratilskudd for bosetting av personer med alvorlig 

funksjonsnedsettelse.  
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2.4 Investeringsregnskapet  

Investering, utvalgte større prosjekter 

1000 kroner, budsjett til og med 2018 
 

  Prosjekt 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

totalt 
Regnskap 

2018 
Regnskap 

totalt 
Ubrukt 

Kostn. 
avvik 

Planlagt 
ferdig 

1 Svømme-/badeanlegg inkl. oppgrad. Frognhallen1 41 403 405 013 84 156 447 766 -42 753   Nei  2019 

2 Helsebygg Ullerud -1 149 391 839 1 933 394 921 -3 082   Nei  2017 

3 Boligprosjekter samlet 19 060 174 566 8 086 163 592 10 974   Nei   Varierer  

4 Hovedplan vann og avløp 72 810 102 217 32 493 61 900 40 317   Nei   Varierer  

5 Seiersten stadion - oppgradering av anlegg 5 494 86 664 316 81 486 5 178   Nei  2019 

6 Flerbrukshus2) 488 84 060 1 319 84 891 -831   Ja  2016 

7 Energy Performance Contracting (EPC) 7 079 33 746 6 173 32 840 906   Nei  2018 

8 Helsebygg - Inventar og utstyr 10 455 32 088 5 641 27 807 4 281  Nei  2019 

9 Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018 9 188 29 630 1 185 21 627 8 003   Nei  2018 

10 Oppgradering Garderveien 10 000 10 000 9 676 9 676 324   Nei  2019 

11 Skatepark Seiersten 10 000 10 000 8 999 8 999 1 001   Nei  2019 

12 Skanseveien 40  8 000 8 000 8 062 8 062 -62   Nei  2019 

  Sum 192 828 1 367 823 168 039 1 343 567 24 256     
 

1 I 2019 er det bevilget ytterligere 90 millioner kroner, slik at totalt budsjett utgjør 495 013. 
 

 

1 – SVØMME- / BADEANLEGG INKL. OPPGRADERING AV FROGNHALLEN 

Det er ved tidspunktet for avleggelse av regnskapet uavklart konflikt mellom entreprenør og 
Frogn kommune, det vises til betingede forhold på balansedagen, note 18. Deler av omtvistet 
beløp er bokført i 2017. 

Kostnadsavvik satt til nei fordi det er vedtatt økt bevilgning på 50 millioner kroner i 2019 
(vedtatt HP 2019-2022).  

 

2 – HELSEBYGG ULLERUD 

Bygget ble overtatt i januar 2017, åpning april 2018. Sluttoppgjør ferdig. Merforbruket på 
prosjektet skyldes interne justeringer mellom prosjektet for inventar og utstyr. Kostnadsavvik 
satt til nei i tabellen på grunn av avvikets størrelse, samt at inventar til helsebygget er vedtatt 
som eget prosjekt som har overskudd. 

 

3 – BOLIGPROSJEKTER – SAMLET 

Videreføres i henhold til Handlingsprogrammet 2019-2022. I 2018 ble budsjettet justert ned 
med 120 millioner kroner for å justere budsjettet til prosjektenes reviderte 
gjennomføringsplan.  

 

4 - HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 

Ubrukte midler skyldes prosjekt som er startet og forventes ferdigstilt i løpet av 2019. 
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 
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blir sommeren 2019. 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 2019. 

Nytt høydebasseng på Granheia er ferdigstilt, nå byttes vannledningen opp til bassenget.  
Start første halvår 2019.  

Nytt avløpsanlegg for Strandveien er ferdigprosjektert og anbudsdokumentene er under 
utarbeidelse.  Anbud planlegges første halvår 2019. 

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 en tett tank og ikke til vassdrag.       

Etablering av overvannsanlegg ved Ringedammen er under gjennomføring. Dette skal 
håndtere overvann fra områdene nord for Ringedammen. 

Prosjektet med fjernavlesning av vannmålere er igangsatt. Totalt skal 5200 målere skiftes. 
Ca. 2800 er skiftet.  Arbeidet fortsetter i 2019 og tar noe lenger tid enn tidligere anslått. 

 

5 - SEIERSTEN STADION - OPPGRADERING AV ANLEGG 

Reklamasjonssak pågår vedrørende undervarme og kunstgressmatte.  

 

6 – FLERBRUKSHUS 

Prosjektet er ferdigstilt. Sluttoppgjør avklares i 2019.  

 

7 – ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC) 

Entreprenør gikk konkurs i april 2018. Prosjektet sluttføres delvis med nye entreprenører.   

 

8 – HELSEBYGG – Inventar og utstyr 

I tråd med at 4. etasje tas i bruk er det i 2018 kjøpt inn utstyr for å forberede dette. Ytterligere 
innkjøp blir gjort i 2019.  

 

9 - UTSKIFTING AV OLJEFYRINGSANLEGG INNEN 2018 

Utskifting av oljefyringsanlegg er ikke ferdige i 2018 grunnet konkursen hos leverandøren for 
EPC-prosjektet. Arbeider som skulle vært utført i EPC prosjektet må nå løses på andre 
måter. Dette gjelder særlig i forhold til fyringsanlegg på Dyrløkkeåsen skole og Dal skole.  

 

10 – Oppgradering Garderveien 

Garderveien er i hovedsak ferdig. Det som gjenstår og som skal gjøres i 2019 er følgende: 

• Et nytt asfaltlag (slitelag) 4 cm 

• Oppmerking av veibanen (hvite striper på veiskulder) 

• Montering av Autovern på de mest utsatte steder (ca. 1 000 meter gjerde). 

 

11 – Nærmiljøanlegg (skatepark) Seiersten 

Gjennomføres i henhold til plan i 2018 og 2019. 
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12 – Skanseveien 40 (rehabilitering av kommunale boliger)  

Gjennomføring 2018 og mindre sluttføringsarbeid i 2019, dels koordinert med EPC-
prosjektet. 
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2.5 Balanseregnskapet        

Tall i millioner kroner 

  2018 2017 

Omløpsmidler 433  534  

Herav: Kortsiktige fordringer 166  297  

Anleggsmidler 3 605  3 350  

Herav: Utlån, aksjer, andeler og pensjonsmidler 1 143  1 019  

SUM EIENDELER 4 038  3 884  

Egenkapital og gjeld:     

Kortsiktig gjeld -242  -197  

Langsiktig gjeld * -2 831  -2 775  

SUM GJELD -3 073  -2 972  

      

Egenkapital -965  -912  

Herav: Fond -165  -146  

            Likviditetsreserve 0  0  

            Ikke disponert mindreforbruk 0  -18  

            Prinsippendringer    -5  -5  

SUM GJELD OG EGENKAPITAL -4 038  -3 884  

Memoriakonto: Ubrukte lån 134  168  

 

* Inklusive pensjonsforpliktelser på 1.174 millioner kroner per 31.12.2018 

2.5.1 Likviditet - Arbeidskapital  

Kommuneloven krever tilstrekkelig likviditet til å foreta løpende utbetalinger. Kommunen har 

hatt tilfredsstillende likviditet gjennom året og benytter arbeidskapital som indikator for å 

vurdere dette. Indikatoren viser arbeidskapital i prosent av driftsinntektene. Arbeidskapital 

defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for 

kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de 

forfaller.  
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Kommunen har et akkumulert premieavvik (påløpte pensjonskostnader som ikke er 

utgiftsført) på 39 millioner kroner inklusive arbeidsgiveravgift. Premieavviket inngår i 

omløpsmidler, men er trukket ut i fremstillingen over. Regnskapet for 2018 forklarer 

premieavviket ytterligere. 

2.5.2 Forvaltning av kortsiktig likviditet 

Kommunens kortsiktige likviditet har i sin helhet vært plassert som bankinnskudd. Midlene 

har i stor grad vært plassert i hovedbankforbindelsen DNB med gode 

betingelser.gjennomsnittsavkastningen antas å ha vært tilsvarende hva det har vært mulig å 

oppnå i pengemarkedsfond (fond som er innenfor bestemmelsene i gjeldende 

finansreglement). 
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2.5.3 Netto lånegjeld 

Lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale 

utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån. Indikatoren omfatter dermed 

utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som 

skal avdras i driftsregnskapet. 

 

Gjeldsgraden gikk noe ned i 2018 grunnet nedbetaling av byggelån, men ligger høyere enn 

gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 8. Med en høy gjeldsgrad har kommunen fått stor effekt 

av de lave rentene de siste årene.  

 

 

Låneporteføljen består pr 31.12 av fastrente på 75 millioner (cirka 5 % av den totale 

låneporteføljen), resterende er flytende rente. For nærmere informasjon om låneporteføljen 

vises til vedlegg 1. 

 

2.5.4 Forvaltning av lånegjelden  

Ved utgangen av 2018 utgjorde Frogn kommunes låneportefølje 1 657 millioner kroner 

inklusive lån til videre utlån på 93 millioner. Netto lånegjeld var på 1 431 millioner. Frogn 

kommune har én avtale om rentesikring på et lån med hovedstol på 75 millioner kroner frem 

til 2022. Rentesikringen ble gjennomført i henhold til vedtatt finansreglement. Kommunens 

gjennomsnittlige rentevilkår for gjeldsporteføljen var 1,77 prosent ved utløpet av desember 

2018. For mer informasjon om låneporteføljen vises til vedlegg 1 til årsmeldingen. 

2.5.5 Disposisjonsfond 

Disposisjonsfondet utgjør totalt 105,2 millioner kroner per 31. desember 2018. 

Kommunestyret vedtok i desember 2017 å benytte 80 millioner av disposisjonsfondet til 
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ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Dette er årsaken til ned sterke nedgangen i fondets 

størrelse fra 2016-2017.  

Det er ikke forutsatt bruk av disposisjonsfond i perioden utover det som er nødvendig til 

egenkapitalinnskudd i pensjonskassen i KLP. Dette innebærer at disposisjonsfondet minst vil 

kunne opprettholdes på dagens nivå i fireårsperioden.  

 

2.6 Oppsummering nøkkeltall  

Frogn kommunes regnskap er for 2018 avsluttet med et netto driftsresultat som utgjør 0,5 

prosent av driftsinntektene. Etter avsetninger, utgjør regnskapsmessig mindreforbruk 0 

kroner.  

Regnskapet viser et positivt driftsresultat og man har fortsatt et solid disposisjonsfond.  

Det er for tiden press på driften i Kommune-Norge. I 2018 opplevde norske kommuner 

nedgang i netto drift. Frogn ligger under gjennomsnittet i kommunegruppe 8, som igjen ligger 

noe under landet for øvrig. Frogns lånegjeld i prosent av driftsinntektene har gått noe ned, 

men ligger fortsatt over sammenlignbare kommuner.  

2.7 Betingete forhold og hendelser etter balansedagen 

Tvist om utbyggingsprosjekter  

Kommunen hadde tre løpende tvistesaker for rettsapparatet ved årsskifte 2018/2019. Disse 

gjaldt tvist om økonomiske oppgjør mellom kommunen og entreprenører etter oppføring av 

Smia flerbrukshus og Bølgen bad & aktivitetssenter, samt rehabilitering av en bolig på 
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Kopås. Tvisten om Smia ble løst ved rettsforlik mellom partene i februar 2019. Det er 

foreløpig uavklart hvordan det økonomiske utfallet av de to andre tvistesakene vil bli.   



12/19 Frogn kommune - Årsmelding 2018 - 19/00048-1 Frogn kommune - Årsmelding 2018 : Frogn kommune Årsmelding 2018

_______________________________________________________________________ 

Årsmelding 2018 

 

22 

3 Årsberetning – Likestilling, tilgjengelighet og internkontroll  

3.1 Likestilling 

Kommuneloven har krav om at det redegjøres for likestilling, tilgjengelighet og diskriminering 

i årsberetningen.  

3.1.1 Folkevalgte 

Frogn kommune har en kvinneandel på 50 % i kommunestyret, formannskap og 

hovedutvalgene. 

Gjennomsnittsalder for representantene er 55 år i 2018. 

3.1.2 Ansatte 

Frogn kommune har en overvekt av kvinnelige ansatte. Dette kan delvis forklares med at 

kommunens virksomhet i stor grad er knyttet til omsorgsyrker innen oppvekst/skole, pleie og 

omsorg. Vi forsøker å etterstrebe en balanse i kjønnsfordelingen i alle ansettelser uavhengig 

av yrkesgrupper og stillingsnivåer.  

 

 

Frogn kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som i henhold til avtalen både skal 

ivareta egne ansatte i tillegg til å inkludere arbeidstakere som av ulike årsaker står utenfor 

arbeidslivet. Frogn kommune har et eget punkt i alle stillingsannonser med følgende ordlyd: 

Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle til å søke jobb 

hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.  
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3.1.3 Tilgjengelighet 

I alle våre jobbannonser presiseres det at Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer 

mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, 

alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn. 

Alle nye bygg blir tilrettelagt med tanke på Universell Utforming (UU).  

3.1.4 Internkontroll  

I henhold til kommuneloven § 48 nr. 5 skal det i årsmeldingen redegjøres for tiltak som er 

iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for betryggende kontroll og en høy etisk standard 

i virksomheten.  

Kontrollsystemet skal bidra til å avdekke eventuelle feil og misligheter, samt øke 

sannsynligheten for å bli oppdaget dersom man begår en feil eller en korrupt handling. Et 

kontrollsystem bør også avdekke allerede begåtte misligheter, feil eller korrupte handlinger. 

Orden i eget hus 

EUs forordning GDPR ble 22. juli 2018 innlemmet i norsk lov gjennom ny lov om behandling 

av personopplysninger (personopplysningsloven). Dette innebærer flere nye krav til 

kommunen for hvilke personopplysninger som kan behandles, hvordan og hvordan vi skal 

ivareta rettighetene til våre ansatte og innbyggere. Implementeringen av ny lov har vært 

ivaretatt gjennom prosjektet Orden i eget hus. Det er opprettet personvernombud, utarbeidet 

personvernerklæringer for de ulike ansvarsområdene i kommunen og publisert informasjon 

på kommunens hjemmeside. Som et ledd i implementeringen har også utarbeidelse og 

opplæring av god praksis for behandling av personopplysninger i Frogn kommune vært 

sentral.  

Økonomi  

Dagens systemer gir muligheter til å begrense tilganger og loggføre endringer på en god 

måte. I Frogn kommune er all attestering og anvisning av fakturaer styrt av systemet og 

begrenset til navngitte personer. Personer med attestasjons- og anvisningsmyndighet har 

kun tilgang til å kontere i kommunens regnskap og har ingen tilgang til å gjøre endringer i 

mottakers opplysninger. 

Tilgang til kommunens betalingssystemer og ekstern kobling mot bank er begrenset til noen 

personer i Enhet for økonomi, digitalisering og IKT. Alle transaksjoner ved kjøp av varer og 

tjenester kontrolleres og godkjennes av to personer. Ved lønnskjøring blir alle utbetalinger 

over et gitt beløp kontrollert av to personer i økonomienheten. 

Det er innført loggføring av alle endringer av bankkonto opplysninger for leverandører fra 

2017. 

Teknisk drift 

Enhetene på området disponerer betydelige ressurser, både i form av anleggsmaskiner og 

penger. Området inngår og forvalter en rekke innkjøpsavtaler og har derfor, på lik linje med 

kommunens øvrige enheter, et stort ansvar for å opptre etisk korrekt både ved forhandlinger 

og etterlevelse av disse avtalene. Dette er et ansvar enhetene er svært bevisst og det 

arbeides godt med kommunens etikk- og verdigrunnlag. 
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De aller fleste av kommunens anleggsmaskiner hører til dette området og det er klare 

retningslinjer om bruken av disse maskinene både i og utenfor arbeidstid. 

Omsorgsboliger 

Ansatte i kommunens omsorgsboliger bistår beboerne med å forvalte sine egne penger i 

samråd med hjelpeverge. Regnskapsføring og bruk av midlene blir i tillegg kontrollert av 

revisor. 

Det føres en egen regnskapsbok som til enhver tid skal vise oversikt over den enkeltes 

kontantbeholdning i kassen. Det skal føres bilag for all bruk av penger og alle 

regnskapsbøker kontrolleres og alle kontantkasser telles hver kveld. Rutinen inneholder i 

tillegg en god beskrivelse av hvordan bilag skal føres. 

Øvrige områder 

Ulike former for risiko blir fortløpende vurdert av rådmannsteamet, stab/støtte og øvrig 

ledelse, men dette er ikke gjort systematisk, eksplisitt og til faste tidspunkter. Internkontroll er 

dokumentert i plansystemet og Compilo. Det er likevel et ytterligere behov for et mer 

helhetlig grep og ytterligere formalisering. 

3.2 Etikk og verdiimplementering 

Strategi 1 - Frogn Kommunen skal ha et felles verdigrunnlag 

Det er utarbeidet en verdiplakat med utgangspunkt i kommunens felles verdier. Plakaten er 

forankret i organisasjonen. Det er utført egne adferdsregler knyttet til verdiene. I tillegg har 

man gjennom prosjektet «Ansvar for eget liv» implementert vårt felles verdisyn både på 

ledernivå og i enhetene.  

 

Strategi 2 - Frogn kommune har en høy etisk standard og en organisasjonskultur 
basert på felles utviklende holdninger og verdier 

Frogn kommune har vedtatte etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte som ble revidert i 

2015. Det har vært jobbet med etiske refleksjoner i flere enheter. 
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4 Status for kommuneplanens mål på økonomi  

I kapittel 4 og 5 gis en samlet statusrapport for de overordnede målene som er  

vedtatt i kommuneplanen 2013-2025. Bakgrunnsfargen illustrerer samlet måloppnåelse 

innenfor området og er enten rød, gul eller grønn. I den helhetlige vurderingen av områdene 

er det lagt til grunn ulike eksterne og interne rapporter og undersøkelser. 

Kommunebarometeret er for eksempel en slik ekstern rapport. Frogn kommune ligger rundt 

normalen for Kommune-Norge i denne nasjonale kåringen og det er naturlig å ta dette med i 

en helhetsvurdering. Styringsindikatorene som settes i Handlingsprogrammet er basert på 

ambisiøse mål og resultatene her representerer ofte kun en liten del av området vi ønsker å 

forbedre oss på. På utvalgte områder er det brukt ytterligere trafikklys for å kommunisere 

resultatene innenfor området. Teksten under forklarer de vurderingene som er gjort.  

4.1 Kommunens økonomiske stilling 

Overordnet mål fra kommuneplanen: 

 

Langsiktig økonomistyring og effektiv bruk av ressurser  

 

Samlet sett oppnår kommunen gode resultater. Frogn har god balanse i økonomien og 

oppnår driftsresultater på plussiden. Disposisjonsfondet er tilstrekkelig til å takle uforutsette 

endringer og uutnyttet inntektspotensial gjennom eiendomsskatt er betydelig. Kommunen 

står dermed godt rustet til å styre økonomien i et langsiktig perspektiv. 

Kommunen har i flere år lagt vekt på forbedringer ved å sammenlikne kostnader med andre 

kommuner i hovedsak ved hjelp av KOSTRA og Kommunebarometeret.  

Frogn kommune har et bevisst forhold til hensiktsmessige styringssystemer og fortsetter det 

neste året å satse tungt på prosjektet «Orden i eget hus» der et av hovedmålene er effektiv 

tjenesteproduksjon. 

 

 

ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll): ROBEK er et register over 

kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og 

fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller 

langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres. I Akershus 

har ca. halvparten av kommunene vært registrert her, mens Frogn aldri har vært registrert 

her. 

Vurderingsgrunnlag

ROBEK 1

Kommunebarometer - Økonomi -1

Kommunebarometer - Kostnadsnivå 1

TBU - Produksjonsindeks 0

KS - Vurdering av bygningsmasse 1

Eiendomsskatt 1

Orden i eget hus 0

Vurdering
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Kommunebarometeret: I barometeret inngår økonomi og kostnadsnivå hvor Frogn samlet 

kommer ut på henholdsvis plass nummer 313 og nummer 126 av alle kommunene. Innenfor 

økonomi har kommunen god plassering på netto driftsresultat siste fire år og 

disposisjonsfond. Høy andel renteeksponert gjeld, store netto finansutgifter og store 

investeringer siste fire år bidrar mest negativt på plasseringen.  

 

TBU - Produksjonsindeks: Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 

økonomi presenterer jevnlig produksjonsindeks for alle landets kommuner. 

Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på 

produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på 

tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner. Frogn scorer under 

landsgjennomsnitt innenfor Barnevern og Barnehage, men bedre enn landet innenfor 

grunnskole. Innenfor de andre tjenesteområdene er det ikke oppdaterte tall for 

produksjonsindeks enda.  

 

Vedlikehold kommunens realkapital: Det er en utfordring for kommunene å vedlikeholde 

realkapitalen på en forsvarlig og langsiktig måte. Multiconsult i samarbeid med Norges Bygg- 

og Eiendomsforening utarbeider annen hvert år en rapport som viser tilstanden på 

kommunenes bygningsmasse. Frogn kommune har en meget bra standard totalt sett 

sammenliknet med øvrige kommuner og dette er et tegn på langsiktig god og effektiv 

økonomistyring. Det er allikevel noen områder med etterslep.  

 

Eiendomsskatt: Kommunen har et uutnyttet potensial på ca. 130 millioner kroner som kan tas 

i bruk om ønsket, eller ved særskilte behov.  

 

Orden i eget hus: Frogn kommune har et bevisst forhold til hensiktsmessige 

styringssystemer og opprettholder satsningen på prosjektet «Orden i eget hus» der et av 

hovedmålene er effektiv tjenesteproduksjon. Dette vil bidra til å sikre at Frogn kommune har 

systemer og virkemidler som bidrar til å nå målet om «Langsiktig økonomistyring og effektiv 

bruk av ressurser. 

 

Lean: Lean har i 2018 gjennomført prosesser i alle kommunens enheter ved å se på ulike 

arbeidsmetoder for å minimere unødvendig tidsbruk. Prosjektet er et viktig ledd i å oppnå en 

effektiv tjenesteproduksjon. Lean bidrar til å legge til rette for samhandling, effektiv 

arbeidsflyt og gir kultur for medarbeiderdrevet innovasjon. «HverdagsLean» skal bli noe alle 

ansatte har god kjennskap til.  

  



12/19 Frogn kommune - Årsmelding 2018 - 19/00048-1 Frogn kommune - Årsmelding 2018 : Frogn kommune Årsmelding 2018

_______________________________________________________________________ 

Årsmelding 2018 

 

27 

4.2 Styringsindikatorer 

Mål Hva skal måles?   2018 

 Kommuneplan 2012-2024 Måleindikatorer Målemetode Resultat 2018 Ønsket 
Godt 
nok 

Ø 1  

Netto driftsresultat på 3 
prosent, korrigert for VAR 

Ø 1.1 

Netto driftsresultat 

  
KOSTRA 
 

 

0,5 % 3,0 1,75 * 

Ø 2 

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 

  
 

105,2 

 
 

100 

 
 

75 

Ø 3 

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.  

4.3 Status for måloppnåelse økonomi  

Ø 1: Netto driftsresultat på 3 prosent (Inntekter, standard på tjenester, 

dekningsgrader, produktivitet/effektivitet, prioritering, budsjettstyring, 

kostnadsdrivere). 

KOSTRA-regnskapet viser et netto driftsresultat på 0,5 %. Dette er under budsjettert resultat, 

og under myndighetenes anbefaling og derfor markert med rødt i måloppnåelse. Enheters 

resultater er presentert og kommentert i kapittel 2.3. Frogn fikk i 2018 høyere inntekts- og 

formueskatt enn budsjettert på 3,2 millioner og 4,1 millioner høyere rammetilskudd enn 

budsjettert. 

 

Ø 2: Disposisjonsfond skal utgjøre minst 20 millioner kroner. Overskytende 

beløp kan blant annet benyttes til finansiering av investeringer. Beløpet bør 

oppjusteres betydelig grunnet anslag for utvikling i kommunens likviditet de 

nærmeste fire årene 

Disposisjonsfondet er fortsatt solid. Samlet sett er det nå på 105,2 millioner kroner. For 

detaljer om disposisjonsfondet se note 7 i regnskapet. 

 

Ø 1.1: Pensjonsfond skal tilsvare akkumulert premieavvik 

 

Av disposisjonsfondet er 50 millioner definert som pensjonsfond. Dette fondet skal tilsvare 

akkumulert premieavvik. Premieavvik er per 31.12.18 på 39,2 millioner, så fondets størrelse 

er tilfredsstillende. Dette fondet er ikke endret siden det ble skilt ut fra det generelle 

disposisjonsfondet i 2017 iht. kommunestyresak 156/16.  
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5 Tjenester og brukere 

5.1 Oppvekst og (opp)læring  

Overordnet mål fra kommuneplanen: 

 

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

 

Frogn kommune ser en nedgang i antall barn i 

barnehagene. Foreldreundersøkelsen viser at 

det tilbudet som leveres er av høy kvalitet. 

Barnehagen er et godt sted å være for barna 

og de ansatte.  

Kommunen har i 2017 og 2018 utdannet flere 

ICDP (International Child Development 

Program)-veiledere og målet er 2 veiledere i 

alle barnehagene, både kommunale og private. 

Vi har også 2 ICDP trenere som kan sertifisere 

veiledere.  Dette 

foreldreveiledningsprogrammet hever kunnskap om samspill mellom voksne og barn og 

benyttes både internt i barnehagene og i foreldregrupper. Dette er en del av tidlig innsats og 

forebyggende aktivitet.  

Relasjonskompetanse i er hovedområdet for arbeidet med barna i barnehagene og sikres 

gjennom observasjoner og foreldresamarbeid.  Det er stort fokus på både COS-P 

(trygghetssirkelen) og satsing på «Se barnet innenfra, hvordan jobbe med tilknytning i 

barnehagen» (Brandtzæg, Torsteinson, Øyestad; 2015) 

 

Barnehagene har i 5 år jobbet med barnehagen som lærende organisasjon og har i dette 

arbeidet etablert en felles overbygning for de kommunale barnehagene, kalt LORG. Visjonen 

er «et godt sted å være» for barn, foreldre og ansatte.  

 

Barnehagene i Norge fikk ny rammeplan 1. august 2017 og arbeidet med å implementere 

denne er i gang.  

 

 

Frognskolen har en svak nedgang i antall elever i 

2018.  

To av kommunens skoler og Frogn videregående 

skole er deltakere i Utdanningsdirektoratets 

Læringsmiljøprosjekt fra høsten 2018. Oppstarten har 

vært god, prosjektet går over 4 semestere. Dette 

prosjektet skal støtte opp under og forbedre 

Frognskolens systematiske arbeid med elevenes 

læringsmiljø.  

Vurderingsgrunnlag

Kultur 0

Barnehage 0

Skole 1

Barnevern 1

Tilstandsrapport gr.skole 1

Ungdata 0

Folkehelseprofil 1

Brukerundersøkelse BHG 1
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Vurdering
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Skolelosen har vært aktiv og synlig på skolene i hele 2018. Flere elever og deres foresatte 

har fått hjelp og veiledning. Sakene gjelder både elever enkeltvis, 12 elever fordelt på 5 

skoler, og grupper av elever som påvirker hverandre negativt. Lærerteam får også veiledning 

i håndtering av begynnende fravær. Det er et mål å etablere en god kultur for lærere for å 

være i forkant.  

Frognskolen oppnådde ikke målet om å være blant de 10 beste i landet både faglig og 

sosialt, men havnet til slutt på en 48. plass. Dette er et overordnet mål, 

kommunebarometeret utarbeider statistikk som viser resultatene. Dette barometeret viser 

også at Frognskolen konsekvent har vært har vært blant de 30 beste i landet i 5 av de 8 siste 

årene. Det er en god indikator på at resultatene er gode over tid.  

Heer og Sogsti skoler var de siste skolene inn i det digitale prosjektet. Lærere fra Dal og 

Drøbak har stått for opplæring og dette har gitt begge skoler en god start.  Nå har alle elever 

i Frognskolen sitt eget nettbrett.  

Arbeidet med fagfornyelsen har vært sentralt i 2018. Ved hjelp av veiledere har skolene fått 

gode redskaper for å innføre overordnet del av læreplanen på sine skoler. Overordnet del og 

de nye fagplanene innføres i 2020.   

Det har vært arbeidet med en rusforebyggende handlingsplan som skal være lik for alle 

ungdomsskoler i Follo. Denne planen innføres fra skolestart i 2019.  

Det har også i 2018 vært en høy andel av meldinger til 

barneverntjenesten som omhandler vold i nære 

relasjoner. Det er vanskelig å vite om dette skyldes en 

faktisk økning i antall barn som lever i familier preget av 

vold, eller om det betyr at en har blitt flinkere til å oppdage 

flere av disse barna og familiene.  

Arbeidet med tidlig innsats i barnehagene (Kvello), har 

vært under evaluering i 2017. Resultatet av evaluering ble 

at tiltaket ble avsluttet høsten 2018. Grunnen til dette var at tiltaket ikke hadde forventete 

effekt når det gjelder målsettingen om å gi hjelp tidlig. Det vil bli etablert et nytt system for 

tidlig innsats fra 2019. 

Iverksetting av foreldreveiledningsgrupper som et forebyggende tiltak for førstgangsforeldre 

og andre som har behov for det har vært iverksatt også i 2018.. Foreldre etterspør slike 

gruppetilbud. 

Resultatene fra UngData-undersøkelsen for 2017 viser at det er en økning i antall unge som 

er mye plaget av depressive symptomer og ensomhet, fra 2014 til 2017.. Det er en langt 

høyere skår for jenter enn for gutter og skåren øker med økende alder for både gutter og 

jenter. 

Enhet for Barn, unge og familier og psykisk- helse- og rustjenester er slått sammen til en 

enhet – Enhet for psykososialt arbeid. Enheten arbeidet i 2018 videre med en 

organisasjonsendring med sikte på sikre helhetlige og sammenhengende tjenester for alle 

aldersgrupper, tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid, fleksibel utnyttelse av enhetens samlede 

kompetanse samt bruk av tiltak og metoder som innbyggerne vil ha og som virker.  
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Situasjonen på videregående gir ikke samme entydige bilde av utviklingen når det gjelder 

alder og fordelingen på jenter og gutter. 

Den påbegynte organisasjonsendringen i enheten, har som et mål å sikre et enda større 

tverrfaglig samarbeid i arbeidet med barn, unge og voksnes psykiske vansker og rus-

vansker. Videre å sikre et mer helhetlig tjenestetilbud og i enda større grad arbeide med tidlig 

innsats og forebyggende arbeid. 

Enheten er styrket med fagleder/fagkoordinatorstillinger for alle fagtjenestene i enheten. 

Dette har vært gjort for å styrke kvaliteten på det faglige arbeidet gjennom tett oppfølging av 

ansatte, veiledning og opplæring. 

Prosjekt for utarbeidelse av modell for arbeid med utsatte barn er sluttført, og enheten har 

mottatt eksterne midler til bruk i implementeringsarbeidet i 2019. 
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Styringsindikatorer 

Mål Hva skal måles? Målemetode 
 

2018 

 Kommuneplan 
2012-2024 

Måleindikatorer   
Resultat 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 

19 
 
 

O 1.2 

30 
 
 

O 1.3 

59 

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-
undersøkels
e 
 
O 3.3 

Score på 
ungdoms-
undersøkels
e 

 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 

18,0 % 
(2017) 

 
 
 
 

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 1= 
Ingen tilfeller av mobbing 
 
 
O 5.2 

Redusere antall tilfeller 
vold rettet mot barn og 
unge i nære relasjoner 

O 5.1 

Elevundersø
kelse 
 
 
 
 
O 5.2 

UngData-
undersøkels
e 

 O 5.1 

 
1,3 

 
 
 
 

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.  
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Status for måloppnåelse 

O1: Frogn-skolen er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt 

Dette målet ble ikke nådd i 2018, Frognskolen kom på 48. plass i Kommunebarometeret i 

målingen for skole. Dette er en tydelig nedgang. Det er verdt å merke seg at Frognskolen har 

vært blant de 30 beste skolekommunene i landet i 5 av 8 siste årene. Det tyder på godt 

arbeid og stabilitet over tid.  

Frogn kommune ønsker å gi elevene et best mulig tilbud. En god skolehverdag er med på å 

gi et godt grunnlag for videregående opplæring, forebygger frafall og fremmer folkehelse. 

Tidlig innsats er den viktigste strategien for å nå målet.   

Strategi 2018-2021 

 Legge til rette for utvikling av grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring 

 Legge til rette for utvikling av elevenes sosiale ferdigheter 

 Særskilt satsing på matematikk og naturfag  

 Opparbeide økt digital kompetanse i tråd med samfunnsutviklingen  

 Økt kvalitet på arbeidet med elevmedvirkning i vurderingsarbeidet  

 Økt kompetanseheving hos lærerne i Frognskolen, spesielt på digital kompetanse og 

realfag 

 Tydelig klasseledelse og skoleledelse 

 Legg til rette for gode forberedelser og etterarbeid knyttet til den Kulturelle 

Skolesekken (DKS) og utnytte kulturmulighetene i nærområdene 
 

To skoler er med i Læringsmiljøprosjektet som skal gi bedre og mer systematisk arbeid med 

læringsmiljøet på alle skoler.  

Begge ungdomsskoler i kommunen er aktive i å utvikle vurderingsarbeidet. Det gis karakterer 

i fagene bare til terminslutt. Arbeidet som gjøres i terminen vurderes både muntlig og skriftlig 

med framovermeldinger Seiersten ungdomsskole har innført dette for alle klasser, 

Dyrløkkeåsenss ungdomstrinn gjør det samme på 8. og 9. trinn.  

 

Den kulturelle skolesekken har et godt lokalt program som kulturenheten både administrerer 

og er pådrivere for. Skolene legger til rette og elevene har stor glede av disse 

arrangementene.  

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

senest før barneskolealder 

Forskning viser at dersom hjelp blir gitt tidlig – før alvorlige vansker oppstår og/eller tidlig i en 

problemutvikling, er sjansene for å lykkes langt større enn når hjelp gis etter at vansker har 

utviklet seg og blitt alvorlige. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er større jo tidligere i et 

livsløp hjelp blir gitt. Forskning viser også at det er mulig å identifisere barn som står i fare 

for/er i ferd med å utvikle vansker, f.eks. psykiske vansker, allerede ved treårsalder. 

For å kunne lykkes med dette arbeidet er det viktig at det skjer gjennom et samarbeid på 

tvers av enheter og tjenester og ved hjelp av anerkjente og forskningsbaserte metoder. 

Strategi 2018-2021  
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 Arbeide for å prioritere tidlig innsats overfor alle målgrupper 

 Arbeide for bedre tilpasset opplæring slik at spesialundervisning kan reduseres 

 Legge til rette for tiltak som retter seg mot barn og unges familie og øvrige nettverk 

 Forankre verdigrunnlaget for bruk av familieråd og foreldreråd som metode i alle 

kommunens enheter 

 Øke kunnskap hos personale på hva som hemmer og fremmer utvikling hos barn  

 Arbeide for å integrere minoritetsspråklige barn i barnehage, skole og fritid. 

 

Det er fortsatt et høyt antall av meldingene til barneverntjenesten som omhandler vold i nære 

relasjoner. Det er vanskelig å vite om dette skyldes en faktisk økning i antall barn som lever i 

familier preget av vold, eller om det betyr at en har blitt flinkere til å oppdage flere av disse 

barna og familiene.  

Arbeidet med tidlig innsats i barnehagene (Kvello), var under evaluering i 2017. Grunnet 

manglende måloppnåelse for tiltaket, ble dette avsluttet høsten 2018. I et samarbeid mellom 

Enhet for psykososialt arbeid og barnehagene og mellom Enhet for psykososialt arbeid og 

skolene, arbeides det med opprettelse av tverrfaglige team med utgangspunkt i enkeltsaker. 

Det har vært iverksatt foreldreveiledningsgrupper som et forebyggende tiltak for 

førstgangsforeldre og andre som har behov for det. Tilbakemeldingene fra disse gruppene er 

svært positive. 

Enhet for Barn, unge og familier og psykisk- helse- og rustjenester er slått sammen til en 

enhet – Enhet for psykososialt arbeid. Enheten startet høsten 2017 en organisasjonsendring 

med sikte på sikre helhetlige og sammenhengende tjenester for alle aldersgrupper, tidlig 

innsats, tverrfaglig samarbeid, fleksibel utnyttelse av enhetens samlede kompetanse samt 

bruk av tiltak og metoder som innbyggerne vil ha og som virker. Organisasjonsendringen ble 

iverksatt 01.05.2018. 

Enhet for barnehager har i 2017 og 2018 utdannet flere ICDP (International Child 

Development Program) veiledere og målet er 2 veiledere i de fleste barnehagene, både 

kommunale og private barnehager. Vi har også 2 ICDP trenere som kan sertifisere veiledere.  

Dette foreldreveiledningsprogrammet hever kunnskap om samspill mellom voksne og barn 

og benyttes både internt i barnehagene og i foreldregrupper. Dette er en del av tidlig innsats 

og forebyggende aktivitet.  

Relasjonskompetanse i enhet barnehager er hovedområdet for arbeidet med barna i 

barnehagene og sikres gjennom observasjoner og foreldresamarbeid.  Det er stort fokus på 

både COS-P (trygghetssirkelen) og satsing på «Se barnet innenfra, hvordan jobbe med 

tilknytning i barnehagen» (Brandtzæg, Torsteinson, Øyestad; 2015). 

Barnehagene har i 5 år jobbet med barnehagen som lærende organisasjon og har i dette 

arbeidet etablert en felles overbygning for de kommunale barnehagene, kaldt LORG. 

Visjonen er «et godt sted å være» for barn, foreldre og ansatte.  

Barnehagene fikk ny rammeplan 1. august 2017 og arbeidet med å implementere denne er i 

gang.  
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Enhetene i kommunen har initiert og gjennomført mellom 3 og 4 ganger så mange 

familieråd/foreldreråd/nabolagsråd som i 2018.  

Enhet for psykosialt arbeider med å utvikle tiltak som virker og som innbyggerne ønsker. I 

den forbindelse er det iverksatt et system for dette i hele enheten (FIT – feadbackinformerte 

tjenester). 

O3: Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 prosent fra 2010-nivå til 2020 

De viktigste årsakene til uførhet er psykiske lidelser og muskel/skjelettlidelser. Dette gjelder 

også uførhet i ung alder. Dersom det iverksettes tiltak tidlig overfor ungdom og unge voksne 

vil det øke muligheten for å minske andelen uføre totalt sett i befolkningen – uavhengig av 

alder. 

Det har imidlertid vist seg at andelen unge uføre i Frogn er lav, og at relativt små endringer 

som f.eks. 1 person mer/mindre gir store prosentvise utslag.  

Strategi 2018-2021 

 Videreutvikle tverrfaglig samarbeid om barn og unges fysiske, psykiske og faglige 

utvikling 

 Utvikle tiltak som fremmer folkehelsen og forebygger sykdom og skjevutvikling 

 Redusere risiko for utvikling av overvekt og fedme hos barn  

 Styrke barns psykososiale miljø i barnehagene, skolene i et tett samarbeid med de 

foresatte 

 Arbeide for alle barn og unge har en plass i fellesskapet og føler tilhørighet 

 Arbeide for å implementere og gjennomføre tiltak knyttet til utarbeidet plan mot vold i 

nære relasjoner  

 Styrke barn og unges relasjonskompetanse  
 

Resultatene for 2017 viser at det er en økning i antall unge som er mye plaget av depressive 

symptomer og ensomhet, fra 2014 til 2017.. Det er en langt høyere skår for jenter enn for 

gutter og skåren øker med økende alder for både gutter og jenter. 

Situasjonen på videregående gir ikke samme entydige bilde av utviklingen når det gjelder 

alder og fordelingen på jenter og gutter. 

Den påbegynte organisasjonsendringen i enhet for psykososialt arbeid har som et mål å 

sikre et enda større tverrfaglig samarbeid i arbeidet med barn, unge og voksnes psykiske 

vansker og rus-vansker. Videre å sikre et mer helhetlig tjenestetilbud og i enda større grad 

arbeide med tidlig innsats og forebyggende arbeid. 

Enheten er styrke med fagleder-/koordinator stillinger i alle fagtjenestene. Dette er gjort for å 

styrke det faglige arbeidet gjennom tett oppfølging, veiledning og opplæring. 

Enheten påbegynte i 2017 et prosjekt for utarbeidelse av modell for arbeid med utsatte barn. 

Enheten har mottatt eksterne midler for implementering av modellen i 2019. 

 

Relasjonskompetanse i enhet barnehager er hovedområdet for arbeidet med barna i 

barnehagene og sikres gjennom observasjoner og foreldresamarbeid.  Det er stort fokus på 
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både COS-P (trygghetssirkelen) og satsing på «Se barnet innenfra, hvordan jobbe med 

tilknytning i barnehagen» (Brandtzæg, Torsteinson, Øyestad; 2015) 

O4: Alle elever som starter videregående skole forutsettes å fullføre 

Målet for Frogn kommune er at 80% eller flere av våre ungdommer skal fullføre 

videregående skole innen normert tid. Nå er dette målet nådd for de elevene som avsluttet 

grunnskolen i 2012, der har 80,3% fullført etter 5 år. Disse tallene vil variere noe fra år til år, 

men det har vært en stigning i gjennomføringsprosenten de siste 5 årene.  

Frafall begrenses best ved tidlig innsats. De problemene som ungdom opplever i skolen, 

startet ofte mye tidligere i skolelivet. Tidlig innsats er beskrevet som strategi under flere mål. 

Tallene som viser frafall er viktig å lese ut fra de forutsetningene som er lagt til grunn – 

fullføring av videregående etter 5 år. Det er også viktig å være oppmerksom på at noen 

ungdommer tar pause fra skole, for så å komme tilbake og fullføre.  

Det har vært en markert nedgang i antall unge som benytter seg av ruskontrakter. 

Kommunen, sammen med politiet, vil undersøke nærmere hva dette skyldes 

Familietjenesten – som både er et tiltak basert på barnevernvedtak og et lavterskeltilbud – 

har hat en markert økning i antall saker. 

Strategi 2018-2021 

 Styrke barns førmatematiske forståelse og språkstimulering. 

 Styrke barn og unges relasjonskompetanse 

 Innsats i de grunnleggende ferdighetene på 1. til 4. trinn 

 Intensivere arbeidet med tidligst mulig i skoleløpet å identifisere og hjelpe barn og 

unge med begynnende skolefravær 

 Anvende kompetanse og kunnskap for å identifisere barn og unge i risikoutvikling av 

skolefravær 
 

Programmet «Mitt valg» er med på å styrke barns relasjonskompetanse. Alle barneskoler har 

i 2018 systematisk arbeidet med dette.  

Fire barneskoler er med i et forskningsprosjekt kalt «two teachers». Prosjektet skal avdekke 

hvordan skolene best kan arbeide for at elevene skal tilegne seg ferdigheter innenfor lesing 

og skriving. De digitale ferdighetene måles på 4. trinn og resultatene er gode for alle skoler.  

For å identifisere og hjelpe barn med begynnende skolefravær, har Frogn kommune tilsatt en 

skolelos. Losen har til nå gjort seg kjent med skolene og satt seg inn i planen for å sikre 

elevenes nærvær. Planen ble sluttført i 2018.  

Tiden elever venter på utredning i PPT er uendret fra 2017. Tjenesten har fått en økning i 

antall ansatte, og det forventes en nedgang i 2019. 
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O5: Nulltoleranse mot mobbing  

Når elevene har et godt læringsmiljø, presterer de også bedre faglig. Målet om nulltoleranse 

for mobbing, er det viktigste og vanskeligste målet for skolene. 

Det er viktig for Frogn kommune at skolene har gode læringsmiljøer, ledet av trygge, varme 

voksne som ser hver enkelt elev. Skolenes ledere skal engasjere seg aktivt i elevenes 

læringsmiljø. 

Ledere i Frognskolen har ansvar for å følge opp hver enkelt lærer for å forsikre seg om at 

lærerne makter å skape gode læringsmiljøer. Rektorene skal følge opp elevundersøkelsene 

med konkrete mål og tiltak der det er nødvendig.  

En god plan for det psykososiale miljøet og aktivt arbeid etter denne planen er en 

forutsetning for å lykkes.  

Strategi 2018-2021 

 Legge til rette for å sikre at alle barn og unge er inkludert i fellesskapet og føler 

tilhørighet 

 Legge til rette for økt innsats på samarbeidet mellom hjem og barnehage, skole og 

fritid 

 Tiltak som iverksettes skal bygge på likeverdighet, eierskap og myndiggjøring av barn 

og foresatte 

 Arbeide for å styrke barns sosiale kompetanse og dannelse fra førskolealder 

 Sikre trygge skolemiljøer gjennom samarbeidet i skolemiljøutvalgene 

 Økt innsats for å forebygge og hindre digital mobbing i samarbeid med foresatte 

 Arbeide lokalt forebyggende for å motvirke radikalisering og voldelig ekstremisme, og 

for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet. 

 

Prosjektet «Ansvar for eget liv» er i ferd med å endre arbeidet på skolene, i møtet med 

elever og deres foresatte. Skolelederne er med i klasserommene og i møtene med elever og 

foresatte og forsikrer seg om at de voksne legger til rette for et godt psykososialt miljø i alle 

klasserom og uterom. 

Elevundersøkelsen viser at elevene trives godt på skolen. På 7. trinn er tallene stabilt høye, 

mens det er en bedring i trivsel på 10. trinn gjennom de tre siste årene.  

Antall elever som er mobbet av andre er stabile både på 7.trinn og 10. trinn. Selv om tallene 

er lave, er det grunn til å se nærmere på tiltak som enda bedre kan støtte dem det gjelder. 

Skolelos og mobbeombud er stikkord for dette.  

Arbeidet i skolemiljøutvalg og ungdommens kommunestyre har vært godt og aktivt i 2017. 

Store saker har vært behandlet i UKS, blant annet skatepark på Seiersten.  

Enhet barnehager har arbeidet med «Plan for psykososialt arbeid – Akka Bakka» i 

barnehagene. I tillegg til Hjerteprogrammet, som handler om vennskap, identitet og 

gruppetilhørighet.  
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5.2 Helse og omsorg 

Overordnet mål fra kommuneplanen: 

 

Frogn kommune tilbyr helse og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå 

(BEON) 

  

Innbyggerens behov og ressurser er styrende for hvilken innsats og samhandling som er 

nødvendig. Beste effektive omsorgsnivå oppnås når tjenestetilbudet er variert og fleksibelt, 

og hjelpetjenestene evner å endre tjenestetilbudet i takt med endring av den enkeltes behov.  

Under vises en forenklet omsorgstrapp;  

 

Med nytt helsebygg har Frogn kommune 136 tilgjengelige sykehjemsplasser, hvorav 109 er 

tatt i bruk. I tillegg har vi 24 omsorgsboliger for personer med demens med heldøgns 

bemanning. 

Den demografiske utviklingen i Frogn kommune viser en sterk aldring i befolknings- 

sammensetningen med en økning på 171 personer over 80 år frem til 2022 og videre en 

tilsvarende økning på 555 personer i 2030. Hvis Frogn kommune fortsetter utviklingen med 

utbygging av sykehjemsplasser fremfor å prioritere utbygging av omsorgsboliger, vil Frogn 

kommune ha en underdekning av sykehjemsplasser allerede i 2022. For å løse disse 

utfordringene er det et akutt behov for å utvikle omsorgsboliger for eldre med heldøgns 

omsorg. Frogn kommune har store vansker med å dekke behovet bare om få år. Dagens 

utvikling og praksis med tildeling av sykehjemsplasser medfører en rekke utfordringer, der 

disse er de viktigste: 

Sykehjem

Omsorgsboliger med 
bemanning

Hjemmebaserte tjenester og 
rehabilitering

Praktisk bistand

Frivillige , lag,  og  foreninger
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 Økningen av andelen eldre og vil gi mer av aldersrelaterte sykdommer.  

 Kun 62 % av beboere på sykehjem i Frogn kommune har et omfattende 

bistandsbehov som tilsvarer behov for sykehjemsplass - det vil si at av 160 personer 

på sykehjem i Frogn kommune er det kun 99 personer med bistandsbehov som tilsier 

behov for sykehjemsplass, de øvrige er gode kandidater for tilpasset omsorgsbolig. 

Tilsvarende gjennomsnitt i Norge som helhet er at 76 % av beboerne på sykehjem 

har bistandsbehov som tilsier behov for sykehjemsplass, av 160 personer er det 122 

personer som har bistandsbehov som tilsier sykehjemsplassen.  

 Personer som bor på sykehjem, selv om bistandsbehovet ikke tilsier det, blir 

erfaringsmessig institusjonalisert og pasifisert, noe som gir lavere livskvalitet. 

 Sykehjemsplasser er langt dyrere enn å tilby heldøgns omsorg i tilpassede 

omsorgsboliger 

Kommunestyremelding – Om utvikling av kommunens eiendommer til omsorgsbolig- ble 

vedtatt høsten 2018. Med lav andel omsorgsboliger vises dette som rødt i pyramiden. 

Kommunestyret ga rådmannen oppdrag om å utvikle bemannede omsorgsboliger ifm 

Handlingsprogrammet 2019-22. 

Demografi utviklingen har allerede gitt store utfordringer for helse og omsorgstjenestens 

kapasitet.  Hjemmebaserte tjenester og rehabilitering vises i gult i pyramiden.  

Utdrag av statistikk fra KOSTRA årsverk 

Pleie- og omsorgstjenester  2015 2016 2017 Kostra- 

gruppe 

8 

Landet  

2017 

Akershus 

2017 

Årsverk helse og omsorg pr 10 000 

innbyggere*) 

227,9 229,7 247,9 273,5 299,3 245,7 

Andel innbyggere 80 år og over 

som bruker hjemmetjenester % ** 

31,4 32,5 30,0 33,0 32,0 28,6 

Andel innbyggere 80 år og over 

som er beboere på sykehjem % **) 

10,7 10,1 12,6 9,4 12,9 12,1 

*) Frogn har 9 % færre årsverk innen helse- og omsorgstjenestene enn sammenlignbare 

kommuner i gruppe 8.  

**) Frogn ivaretar færre innbyggere over 80 år i hjemmebaserte tjenester enn 

sammenlignbare kommuner. Tilsvarende ivaretar vi flere innbyggere over 80 år i sykehjem.  
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Statistikk fra Gerica antall bruker av helse og omsorgstjenester pr år.  

 

Antall brukere med behov for hjemmebaserte tjenester har økt kraftig de siste årene som er i 

samsvar med demografiutviklingen og overføring av oppgaver til kommunen.  Antall brukere 

med renholdstjenester er redusert i henhold til endrede kriterier for tildeling av tjenesten.  

Ledige ressurser overføres til hjemmebaserte tjenester og rehabilitering.  

Kraftig økt antall brukere av fysio- og ergoterapitjenester. Ressurser innen ergoterapi, 

fysioterapi og sykepleie er styrket med tilsammen 3 årsverk i Handlings-programmet 2019 – 

2022.    

Det er videre planlagt ferdigstilt 17 omsorgsboliger til personer med psykisk 

utviklingshemming høsten 2020. Pr dags dato er det 12 personer på venteliste. Behov for 

tilbud til avlastningsbolig for barn og unge har økt fra 6 – 11. 
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Tall fra KOSTRA – Helsetjenester. Årsverk 

Helsetjenester   2015 2016 2017 Kostra- 

gruppe 8 

Land

et  

2017 

Akershus 

2017 

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere *) 

 

7,8 8,3 8,3 10,3 9,4 9,7 

Antall fysioterapeuter - årsverk totalt 

i kommunen pr 10 000 innbyggere 

11,7 11,4 10,8 8,7 9,4 9,7 

Kommunalt ansatte Fysioterapeuter 

pr 10 000 innbyggere **) 

4,0 3,7 3,2 3,6 3,9 4,0 

Fysioterapeuter med driftstilskudd pr 

10 000 innbyggere ***) 

7,0 7,0 7,0 4,7 5,2 5,4  

Venteliste - fysioterapi 2015 2016 2017 2018   

Venteliste til fysioterapeuter med 

driftstilskudd, antall pasienter ***) 

526 412 211 142   

* Ny legehjemmel er under tildeling og vil gi 9,0 leger pr 10 000 innbyggere, ytterligere en 

lege vil gi 9,6 leger pr 10 000 innbyggere. 

** Det er avsatt midler til en kommunal fysioterapistilling fra 2019 hvilket vil gi 3,8 stillinger pr 

10 000 innbyggere.  

*** Private fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen er prioritert i Frogn. 

Fysioterapitjenesten i Frogn kommune har tidligere år hatt utfordringer med lange ventelister 

og ventetider hos avtalefysioterapeutene. På bakgrunn av det, ble det nedsatt en 

arbeidsgruppe som jobbet med felles prioriteringsnøkkel, bedre samhandling og utnyttelse av 

kommunens totale fysioterapiressurser. Dette har gitt resultater og vises i utviklingen av 

ventelister og ventetider. Ved utgangen av året står det henholdsvis 57 og 59 pasienter på 

venteliste til kommunens to store institutter. Ventetiden er betydelig redusert, gjennomsnittlig 

0-3 måneder. Enkelte kronikere og pasienter til psykomotorisk fysioterapi har noe lengre 

ventetid, opp mot 5 måneder.  

 

Demografiutviklingen har allerede gitt store utfordringer for helse og omsorgstjenestens 

kapasitet og vil kreve store omstillinger og endringer. Det jobbes med å få riktig 

dimensjonering i helse- og omsorgstrappen, utvikling og effektivisering av tjenestene, 

anskaffelse av nok helsepersonell og prioritering innenfor gitte økonomiske rammer. 

 

Frogn kommune har utviklet et godt og bredt habilitering- og rehabiliteringstilbud. Vi har 

jobbet med å dreie fokus fra «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?», og vi har 
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tatt i bruk nye arbeidsmetoder som hverdagsrehabilitering og teambasert tidlig innsats. Vi vil 

være en fellesskapskommune som bidrar til at våre innbyggere opplever økt mestring i 

dagliglivet og kan bo lengst mulig i eget hjem. Det kan likevel pekes på utfordringer knyttet til 

samhandling og koordinering, brukermedvirkning, kvalitet og kapasitet som vil gis stort fokus 

videre.  

Det legges til rette for kompetanseheving og fagutvikling til ansatte for sikre god nok kvalitet i 

møte med innbyggerne.   
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Styringsindikatorer 

Mål Hva skal måles?    2018 

Kommuneplan 
2012-2024 

Måleindikatorer Målemetode Resultat 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 
Gerica 

 H 1.1 
10,75 

H 1.1 
3 

H 1.1 
6 

H 1.2 
Antall klager på 
tjenestene 

H 1.2 
Gerica 

 H 1.2 
7 

H 1.2 
3 

H 1.2 
6 

 

 
H 1.3 
Totalt antall klager til 
fylkesmannen Helse/ 
omsorg 

H 1.3 
Telling 

 H 1.3 
3 

H 1.3 
8 

H 1.3 
10 

 
H 1.4 
Antall medhold i klager 
til fylkesmannen Helse/ 
omsorg 

H 1.4 
Telling 

 H 1.4 
2 

H 1.4 
4 

H 1.4 
5 

 
H 1.5 
Brukerundersøkelse 
Ullerud Helsebygg 

H 1.5 
Fornøydhets-
skala (1-6) 

 H 1.5 
5,2 

H 1.5 
5 

H 1.5 
4,5 

 
H 1.6 
Pårørendeundersøkelse 
Ullerud Helsebygg 

H 1.6 
Fornøydhets-
skala (1-6) 

 H 1.6 
4,7 

H 1.6 
5 

H 1.6 
4,3 

 
H.1.7 
Brukerundersøkelse 
Miljøarbeidertjenesten  

H.1.7 
Fornøydhets-
skala (0-2) 

 H 1.7 
1 

H 1.7 
1,3 

H 1.7 
1,2 

 
H.1.8 
Pårørende undersøkelse 
Miljøarbeidertjenesten  

H.1.8 
Gerica 
Fornøydhetss
kala (1-6) 

 H 1.8 
4,5 

H 1.8 
4,6 

H 1.8 
4,4 

H 2 

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

H 2.1 
Antall pasienter som 
mottar 
hverdagsrehabilitering 
årlig 

H 2.1 
Extensor 

 H 2.1 
36 

H 2.1 
40 

H 2.1 
30 

H 2.2 
Antall henvisninger til 
frisklivsresept 

  H 2.2 
46 

H 2.2 
70 

H 2.2 
60 

 

 

 

 

 

H 3:  

Innbyggernes 
sykefravær knyttet 
til psykiske lidelser 
er redusert med 50 
% fra 2010-nivå til 
2020  

 

H 2.3 
Bra mat-kurs (antall 
deltakere) 

H 2.3 
Antall 
deltakere 

 H 2.3 
9 

H 2.3 
20 

H 2.3 
15 

H 2.4 
Legemeldt sykefravær 
knyttet til muskel- og 
skjelettlidelser 

H 2.1.4 

Tall fra NAV 
(%) 

 H 2.4 
38 

H 2.4 
30 

H 2.4 
35 

H 2.5 
Antall deltakere på 
kolsskole 

H 2.1.5 

Telling 

 H 2.5 
17 

H 2.5 
15 

H 2.5 
10 
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Mål Hva skal måles?    2018 

Kommuneplan 
2012-2024 

Måleindikatorer Målemetode Resultat 2018 Ønsket Godt nok 

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 

H 5 
Innovasjon i helse 
og omsorg 

H 5.1 
Antall nye 
innovasjonsprosjekter 

H 5.1 
Telling 

 H 5.1 
7 

H 5.1 
4 

H 5.1 

3 

 

Status for måloppnåelse 

 

H 1: Frogn kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester og 
velferdstjenester på beste effektive nivå  
Det er et mål at innbyggerne skal ha mulighet for å bo lengst mulig i eget hjem, selv med 
helse- og funksjonssvikt. Innbyggernes egne ressurser og behov skal styre ressursinnsatsen 
og tjenestetilbudet. Det skal arbeides målrettet med å dreie ressursinnsatsen fra reparasjon 
til forebyggende arbeid og tidlig innsats. 
Innbyggere med komplekse tilstander kan ha behov for hjelp til koordinering av de tjenester 
han/hun måtte trenge. God samhandling og samordning er nødvendig for å gi riktige 
tjenester og å sikre en mer effektiv ressursbruk. Det er behov for å styrke innsatsen på 
hverdagsrehabilitering for å kunne ivareta flere brukere. 
 
Utfordringene er i knyttet til:  
 

 Behov for omsorgsboliger med bemanning til eldre,  

 Behov for mer varierte avlastningstjenester - tilbud til pårørende med særlig tyngende 
omsorgsoppgaver til barn og unge. 

 Sikre at nødvendig hjelp og forebygging prioriteres.  

 Med økende alder i befolkningen vil vi se mer aldersrelaterte sykdommer så som 
kognitiv svikt, nedsatt funksjonsevne, livsstilssykdommer, og økt sykdoms- og 
behandlings- kompleksitet.  

 
Strategi 2018 -2021:  
 

 Prioritere nødvendig hjelp, forebygging og tidlig innsats.  

 Skape sammen med pasient/innbygger og dennes nettverk – likeverd og 
samhandling er førende prinsipper.  

 Sikre nødvendig deling av ressurser og kompetanse gjennom samhandling på tvers 
av enheter og nivåer, styrt etter innbyggers ressurser og behov.  

 
Resultater 2018 – Årsmelding  

  

 Omsorgsboliger til personer med psykisk utviklingshemming er planlagt ferdigstilt 
2020.  
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 Brukerne som har mottatt hverdagsrehabilitering har hatt en gjennomsnittlig bedring 
på PSFS på 5,7- egenopplevd bedring, et meget gott resultat på en skala opp til 10.  

 Flere foresatte med barn med bistandsbehov, har behov for avlastning og det har 
krevd tett oppfølging av kvalifisert personal.  
Det er mottatt prosjektmidler fra helsedirektoratet til prosjektet «helhetlig tilbud til 
pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver». Et prosjekt med mål om å 
utvikle individuelt tilpassete tjenester til pårørende til barn med nedsatt 
funksjonsevne. Dette sammen med fokus på tidlig innsats, samskaping og 
samhandling på tvers av enheter skal gi foreldre den hjelpen de trenger for at barnet 
skal kunne bo hjemme lengst mulig.  

 Kriterier for tildeling av tjenester og vurdering av tjenester er igangsatt for å møte 
utfordringer og utvikling i demografi. Målet er å sikre nødvendig helsehjelp, 
forebygging og tidlig innsats 

 Organisasjonsjusteringen, som har medført sammenslåing av enheter, oppleves 

gjennomgående som positiv, bedre samhandlingsflyt, deling på oppgaver og kompetanse. Her 

vi endog fortsatt i starten og vi ser muligheter for forbedring på flere områder som vil komme 

innbyggerne til gode.  

 For å oppnå gode helhetlig brukerforløp, samhandling og mere effektive tiltak samt 
implementering av velferdsteknologi ser vi på muligheter for organisere tjenestene 
slik at de bidrar til denne utviklingen på best mulig måte.  

 Sikre helhetlig og koordinert oppfølging av barnefamilier som mottar sosialhjelp.  

 Økende innsats gjennom inkluderingsdugnaden for å hjelpe personer i målgruppen ut 
i jobb eller i arbeidsrettede aktivitet. 
 
 

H 2: Innbyggernes sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser 
er redusert med 20 prosent fra 2010 nivå til 2020  
H 3: Innbyggernes sykefravær knyttet til psykiske lidelser er 
redusert med 50 prosent fra 2010-nivå til 2020  
H 4 Frogn kommune tilrettelegger for at alle gis muligheter til å 
delta på sosiale, idrettslige eller kulturelle arenaer  
 

Man har valgt å samle strategiene for disse tre målene under ett. Mange folkehelsetiltak vil 
fremme den generelle folkehelsen uavhengig av fysiske og/ eller psykiske plager og 
sosioøkonomiske forskjeller. 
Målene er ambisiøse sett i lys av en aldrende befolkning. Tiltakene innenfor folkehelse er og 
må være langsiktige. Resultater tar tid å realisere.  
Lokale folkehelseutfordringer beskrevet i Folkehelserapporten for Frogn kommune, legges til 
grunn for mål, strategier og tiltak på folkehelseområdet. Tiltak i de ulike enhetene er 
nødvendig for å skape gode oppvekst- og levekår, og for å utvikle et samfunn som legger til 
rette for sunne levevaner, noe som fremmer fellesskap, trygghet og deltakelse og bidrar å 
utjevne sosiale helseforskjeller. Det satses både på generelle og spesifikke tiltak for å 
fremme folkehelsen.  
 
Utfordringene er knyttet til:  
 

 Økt levealder  

 Noe avvik i forhold til landet for øvrig på enkelte sykdommer og plager samt 
medisinbruk  

 Fattige barnefamilier som får sosialhjelp  

 Integrering av nye medborgere 

 Høye boutgifter også i kommunale utleieboliger 
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 Mangel på tilrettelagte aktiviteter til barn med nedsatt funksjonsevne 

 Økt behov for psykologkompetanse og tiltak innen psykisk helse og rustjenesten 

 Tilgang til egnede boliger for innbyggere med komplekse helseutfordringer og lokalt 
akutt tilbud 

 
Strategi 2018 -2021  
 

 Det utvikles arenaer for samhandling på tvers av forvaltningsnivåer og tjenester med 
lag, foreninger, idrett og frivillige for utveksling av kunnskap og erfaringer, ideer og 
samarbeid om utvikling av virksomme tiltak i vårt lokalsamfunn.  

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

 Det utvikles generelle og spesifikke tiltak for å forebygge og redusere utvikling av 
kroniske livsstilsykdommer, utvikling av psykiske lidelser, og sosiale og økonomiske 
forskjeller  

 Økende innsats gjennom inkluderingsdugnaden for å hjelpe personer i målgruppen ut 
i jobb eller i arbeidsrettede aktivitet. 

 Sikre helhetlig og koordinert oppfølging av barnefamilier som mottar sosialhjelp. 
 

Resultater 2018 – Årsmelding   

 Folkehelserapporten er revidert og utvidet og skal fungere som grunnlag for utvikling 
av tjenestene. Frisklivskoordinator har til dels brukt sin arbeidstid til arbeidet med 
folkehelserapporten og har derfor noe dårligere resultater ved frisklivssentralen i 
2018.  

 Frogn har redusert bruken av antibiotika siden 2012 men ligger fortsatt noe høyere 
enn landet for øvrig. Frogn. Sett i forhold til landet og Akershus har Frogn kommune 
et lavere forbruk av legemidler mot hjerte- og karsykdommer og ligger på linje med 
Akershus i bruk av kolesterolsenkende midler. Bruken av legemidler mot hjerte- og 
karsykdommer har gått ned de siste årene for Frogn, også for kolesterolsenkende 
midler. 

 Om vi ser på antall pasienter som blir behandlet hos fastlegen for hjerte- og 
karsykdommer har Frogn kommune hatt en stor nedgang de siste årene og ligger 
under snittet for Akershus og landet.  

 De siste årene har også dødeligheten som følge av KOLS gått ned, og Frogn ligger 
nå lavere enn både Akershus og landet som helhet. KOLS-pasienter tilbys KOLS-
skole i Frogn hvor de sammen med de kommunale fysioterapeutene er fysisk aktive 
og samtidig lærer om hvordan man bedre kan mestre hverdagen med KOLS. 

 Demens. Innbyggertall viser at det i Frogn kommune pr. 1.1.18 er 621 personer som 
er 80 år eller eldre. Hvis vi legger til grunn internasjonale tall, vil et teoretisk estimat 
utgjøre ca. 105 personer av disse med demens. Prognoser for middels 
befolkningsvekst anslår en befolkning på 991 personer over 80 år i 2025. Legges den 
samme prosentvise beregningen til grunn, vil vi se en fordobling av personer med 
demens i Frogn kommune i løpet av de neste 10 år. Noe flere yngre demente i 2018. 

 Andelen personer med muskel- og skjelettplager og – sykdommer i Frogn kommune 
ligger noe over Akershus og landet. 

 Årlig antall nye krefttilfeller i gjennomsnitt for perioden 2007-2016 er 93,1 personer for 
Frogn. Dette antallet har økt gradvis de siste årene, både for Frogn, Akershus og 
landet. Frogn kommune ligger likevel noe lavere enn Akershus og landet som helhet. 
Økningen i nye krefttilfeller kan i tillegg til en reell økning av visse krefttyper også 
skyldes befolkningsvekst, aldring, bedre diagnostikk og screening. Om vi ser på 
tallene over dødelighet ved kreft ser vi at Frogn ligger bedre an enn Akershus og 
landet, og vi ser en nedgang de senere årene. 

 Arbeidsledigheten er fortsatt lav i vår kommune og har holdt seg stabilt lav under 2 % 
gjennom hele 2018. 
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 Det arbeides målrettet med integrering av flyktninger, det gjelder overgang til arbeid 
og bruk av arbeidsrettede tiltak – men også i stor grad samarbeid med frivillige.  
Vimpelfabrikken er en viktig møteplass for frivillige og flyktninger, med mange 
aktiviteter og grupper i gang.  Vi trenger flere unge mennesker som kan engasjere 
seg i dette arbeidet.  Samhandlingen med frivilligsentralen er svært viktig for 
integreringsarbeidet.  De senere år har vi bosatt en del barnefamilier, barn og 
ungdom har stort behov for å bli kjent med norske frivillige. 

 Utgiftene til sosialhjelp hittil i år er litt høyere enn budsjettert.  Boutgiftene i Frogn er 
høye, og mye av sosialhjelpsbudsjettet går med til å supplere en lav pensjon/trygd.  
Sosialtjenesten stiller aktivitetskrav der det er mulig.  Samtidig sikrer tjenesten at barn 
i fattige familier får delta i alminnelige fritidsaktiviteter.  Vi gir sosial lån der vi ser at 
det blir tilbakebetalingsevne i framtiden. 

 Økonomisk gjeldsrådgiver har flere krevende og sammensatte saker, hvor 
samhandling med andre tjenester er nødvendig for å bistå brukerne.   

 Rustjenesten har til enhver tid rundt 100 brukere med alvorlige rusproblemer. Flere 
har i tillegg alvorlige psykiske lidelser. Rustjenesten jobber og med tiltak i hovedsak 
for de som er i definert i forløp 1 og 2, og som har både rus- og psykisk helse 
utfordringer. 

 Gruppen eldre med rusproblematikk er økende. Prosjekt eldre og rus startet opp 
høsten 2018. 

 Psykisk helseteam har hatt oppfølging med rundt 120 brukere. Bakgrunn for kontakt 
er i hovedsak knyttet til angst og depresjon, stress og belastninger, sorg og traumer. 

 Prosjektet Oppsøkende miljøarbeidertjeneste rettet mot ungdom fra 14 år og deres 
familier, har fra oppstart i mars 2018 hatt 10 brukere som har mottatt individuelt 
tilpassede bistand. Dette har bidratt til positiv utvikling for ungdommene og deres 
familier. 

 Barneverntjenestens etterverns arbeid har omfattet ca. 15 ungdommer over 18 år i 
2018. I tillegg kommer enslige mindreårige flyktninger over 18 år.  

 Ressurssenteret er et lavterskel dagtilbud med ulike aktiviteter og gruppetilbud til 
brukere, i alt 55 registrerte bruker.  

 Gjennom 2018 ble det holdt flere typer kurs og grupper, ofte i samarbeid med andre 
avdelinger i enhet for psykososialt arbeid. 

 Det er utviklet et godt samarbeid med DFI, slik at personer med psykisk 
utviklingshemming som kan, deltar aktivt i gruppe 13, tilrettelagt trening. Flere av 
brukerne er også aktive deltagere i kulturskolen, på onsdagsklubben og 
sommeraktivitetsuka. 
 

H 5: Innovasjon i helse og omsorg  
For å møte framtidens utfordringer må vi etablere nye løsninger, arbeidsmetoder og verktøy. 
Den demografiske utviklingen nødvendiggjør investering i velferdsteknologiske løsninger for 
å imøtekomme fremtidens behov for helse og omsorgstjenester. Vi vil gjennom innovative 
løsninger bidra til: 
 

 At enkeltindividet gis mulighet til å mestre eget liv og helse bedre, basert på egne 
premisser  

 At personer med behov for helse og omsorgstjenester kan bo hjemme lenger, og 
dermed utsette tidspunktet for høyere omsorgsnivå, som sykehjem for kortere eller 
lengre perioder  

 Å kunne bygge opp under målsetningen om et universelt utformet samfunn innen 
2025  

 Bedre kvaliteten på tjenester og øke fleksibiliteten på tjenestene  
 



12/19 Frogn kommune - Årsmelding 2018 - 19/00048-1 Frogn kommune - Årsmelding 2018 : Frogn kommune Årsmelding 2018

_______________________________________________________________________ 

Årsmelding 2018 

 

47 

 Å samvirke med nærmiljø, pårørende, frivillige, ideelle aktører, akademia og 
næringsliv  

 Bedre samvirke og oppgaveløsning mellom kommunale og andre velferdsaktører  
 
De ansatte er avgjørende for at kommunen skal kunne levere tjenester av god kvalitet til 
innbyggerne. Systematisk kompetanse- og fagutvikling er viktige strategiske virkemidler for å 
satse på innovasjon og ny teknologi.  
 
Utfordringer:  
 

 Etablering av velferdsteknologiske løsninger vil kreve øremerkede ressurser og 
kompetanseheving innen området.  

 Rekruttere og beholde: Stort behov for rekruttering og økning av andel fagutdannet 
personell. Rekruttering er en utfordring da vi konkurrerer med nærliggende 
kommuner i Follo og Oslo.  

 Rekruttering av vernepleiere og andre helsefag utdannede er utfordrende. Det søkes 
om dispensasjon hos fylkesmannen for en del ansatte, jamfør HOL kap. 9, 
gjennomføring av tiltak som inneholder elementer av makt og tvang. 

 
Strategi 2018 -2021:  
 

 Videreføre systematisk kompetanse- og fagutvikling for å bedre tjenestekvaliteten  

 Utvikle effektive arbeidsmetoder i det faglige arbeidet som bidrar til økt livskvalitet hos 
innbyggerne 

 Ta i bruk både trygghet- og mestringsskapende velferdsteknologi som et supplement 
eller i stedet for de ordinær helse- og omsorgstjenester 

 
Resultater Årsmelding  

 Koordinerende enhet er styrket med tanke på kompetanse og systemer for å legge til 
rette for sammenhengende og helhetlige tjenester, og tilby brukere en koordinator og 
individuell plan der det er aktuelt. Målet er at brukere skal være aktivt deltakende i 
habilitering og rehabiliteringen slik at de kan mestre livet med de utfordringer de har. 
Et tverrenhetlig prosjekt med tilskudd fra fylkesmannen i h.h.t. Regjeringens nye 
opptrappingsplan for habiliteten og rehabilitering. I løpet av våren 2018 har over 100 
medarbeidere i kommunen vært på opplæring for koordinatorer, og det ble videreført 
med oppfølgingsdag for koordinatorene høsten 2018. Det jobbes videre med å vikle 
sammenhengende, helhetlige og koordinerte tjenester, samt at vi skal styrke 
kompetanse og system for god tverrfaglig kartlegging slik at vi fremmer innbyggernes 
ressurser og potensiale for rehabilitering.  

 I henhold til NOU 2016:17 På lik linje iverksettes tiltak for å imøtekomme de 8 løftene 
som blant annet har fokus på å sikre ivaretagelse av menneskerettighetene, 
inkludering i alle samfunnslag og for økt livskvalitet for utviklingshemmede. 

 Det motiverer, legges til rette for, og delfinansieres at ansatte i faste stillinger kan ta 
utdanning på deltid, både grunn- og videreutdanning, slik at tjenestene kan møte 
kravene til kompetanse.  

 Prosjektleder for velferdsteknologi satsingen er ansatt og skal følge opp både 
kommunens lokale prosjekt og Folloprosjektet. Kartlegging av behov startet i 
september / oktober.  Planen er å implementere nye elektroniske trygghetsalarmer og 
medisindispensere samt tilknytte oss responssenter i 2019. 

 Det satses på økt kompetanse innen velferdsteknologi. I 2018 har i underkant 30 personer tatt 

ABC kurs innen velferdsteknologi. Tiltaket videreføres i 2019. 

 Digitalisering er under planlegging, elektronisk individuell plan, elektronisk verktøy for 
å måle brukeropplevd effekt av tiltak.  
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 Det er investert i digitale legemiddeltraller til alle bogrupper på Ullerud Helsebygg. 
Dette vil gi en lukket legemiddelsløyfe, og bedre kvalitet og redusere avvik ved 
legemiddelhåndtering. Tilrettelagte tjenester har innført multidosesystem for enklere 
og sikrere medikamenthåndtering. 

 Hjemmebaserte tjenester har utarbeidet ny turnus hvor det prøves ut 12,5 times 
vakter på helgene og hvor kompetanse og ressurser er bedre fordelt. De ansattes 
ønsker er blitt tillagt stor vekt. For første gang på lang tid er det tilrettelagt for 
«fagdager» i turnusen hver 12 uke som skal sikre nødvendig kompetanse utvikling, 
evalueres i 2019. 

 Systematisk kontinuerlig forbedring er implementert og gjennomføres gjennom bruk 
av bla hverdags Lean. Videreutvikles for å bidra til at redusere tidstyver og 
effektivisere arbeidsprosesser.  

 Samfunnet er i endring, det utvikles stadig mer og bedre hjelpemidler, 
velferdsteknolog og tjenester til bruk i egne hjem. Dette medfører forskyvning av 
oppgaver som tidligere naturlig hørte til den kommunale tjenesteproduksjon. For 
eksempel snømåking til privatpersoner, innkjøp av matvarer, medisiner levert hjem 
fra apotek og rengjøring i bolig. Dette ses på som en nødvendig utvikling for å sikre at 
kommunen skal kunne prioritere nødvendig hjelp, forebygging og tidlig innsats.  

 Frivillig arbeid er satt i system på Ullerud helsebygg. Det er etablert et nært 
samarbeid med Frivilligsentralen, det er rekruttert mange frivillige og det er etablert 
en venneforening på Helsebygget. Fysisk, kulturell og sosial aktivitet preger 
hverdagene for beboerne.  

 Tverrfaglig tilnærming i sykefraværsoppfølging i enhet med høy legemeldt sykefravær 
(pilot)  
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5.3 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.  

 

Frogn kommune bidrar aktivt til en rekke kulturaktiviteter i ulike deler av kommunen.  

Kulturtilbudet bidrar til god folkehelse gjennom å legge til rette for møteplasser som bidrar til 

tilhørighet, opplevelser, kompetanse og mestring. 

Mangfold og bredde i tilbudet samt deltakeravgift/billettpris er av stor betydning for et 

inkluderende oppvekst og bomiljø. Tilgang på gode arenaer for kulturaktivitet og områder for 

friluftsliv er også av avgjørende betydning for et aktivt kulturliv.   

Et stort idrettslag tilbyr en mengde aktiviteter til både barn, unge og voksne, og Frognmarka 

benyttes av innbyggere i alle aldre.  

Kulturenheten samarbeider med lokale lag- og 

foreninger omkring ulike tiltak og arrangementer. 

Det er behov for kommunal tilrettelegging og 

bistand samt at kommunen tidvis har rollen som arrangør for å sikre mangfold, bredde og 

store åpne arrangementer.  

Kulturenheten legger stor vekt på å legge til rette for arrangementer hvor hele familien kan 

delta. Dette er med på å skape identitet og 

fellesskap for innbyggerne i Frogn. 

Arrangementer som St.Hans-feiring, 

Lysvandring og Barnefestival i Badeparken 

samler tusenvis av mennesker i badeparken 

som er kåret til Frogns mest populære sted. 

Det er behov for kontinuerlig utvikling av 

arrangementene i forhold til innhold og 

organisering.  

 

En rekke konserter med ulike artister besøkes av hundrevis av innbyggere og tilreisende. 

Gjestehavna er blitt et populært sted for mindre utekonserter i privat regi, og Frogn 

kommunes satsning på serien med Sommerkonserter med klassisk musikk hver lørdag 

formiddag i Drøbak kirke er et populært tilbud. Konserter og ulike arrangementer på Smia 

flerbrukshus er nå etablert som et tilbud til innbyggerne i Frogn. Vertskap for 

arrangementene i huset er Frogn kommune, lag og foreninger samt artister som leier seg inn 

i huset. Storsalen, med 272 sitteplasser, har blitt et populært møtested. I 2018 har bruken av 

huset økt. Samarbeidet mellom kulturenheten og kirken om bruken er av huset er svært godt, 

og tuftet på gjensidig respekt for hverandres behov og aktiviteter.  

Frogns nærhet til Oslo gjør at innbyggere flest har et nært og stort tilbud av konserter og 

kulturarrangementer tilgjengelig i hovedstaden. Kulturhuset Kolben på Kolbotn og kinotilbud i 

Ski er også med på å utfordre Frogn på aktivitetssiden. Likevel er det mange lokale 
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kulturarrangementer som har god oppslutning og bidrar til å gjøre Frogn til en attraktiv 

kulturkommune. I sommersesongen er det tett med arrangementer og det er en utfordring å 

fylle skuldersesongene med arrangementer.  

Frogn kommune har de senere år hatt en relativt høy plassering på Norsk kulturindeks, 

sammenlignet med andre Follo kommuner. Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over 

kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. 

Frogn kulturskole gir opplæring i musikk, teater og visuell kunst.  

Kulturskolen har ca 370 elever og undervisningen skjer hovedsakelig på Dyrløkkeåsen 

kultursenter. I tillegg har kulturskolen tilbud i samarbeid med de ulike grunnskolene og 

barnehagene. Videre organiserer kulturskolen Den kulturelle skolesekken og UKM (Ung 

kultur møtes).  

Både kino og bibliotek er kulturelle og sosiale møteplasser i Drøbak. Det totale utlånet for 

Frogn bibliotek var 53 933, dvs. 3,4 utlån pr innbygger. Drøbak kino hadde et besøkstall på 

20 369. 

Ungdomsklubbens tilbud har funnet sted på ulike arenaer i perioden. Underhuset har vært 

stengt som følge av ombygging av Frognhallen og nytt badeanlegg. Klubbene har likevel 

opprettholdt et stort antall brukere på til sammen 4 501. Innholdet i tilbudene utvikles med 

stor grad av medvirkning fra barn og unge og er viktig supplement til de mer organiserte 

tilbudene.  

Frivillige lag- og foreninger kan i dag benytte seg gratis av kommunale lokaler. Dette er et 

viktig kommunalt bidrag for å opprettholde bredde og mangfold i fritidskulturlivet.  
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Styringsindikatorer 

Mål Hva skal måles?   2018 

 Kommuneplan 
2012-2024 

Måleindikatorer Målemetode Resultat 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 

 
Ikke gjennomført 

  
 

             K 1.1.2 

               17% 
 
 
 
 

K 1.2 

20 369 
 
 

K 1.3 

3,4 
 

 
K. 1.4 

               4501  
  

K 1.1 

 
100 % 

 
 

K 1.1.2 

        17 % 
 
 
 
 

K 1.2 

20 000 
 
 

K 1.3 

4,2 
 
 

K.1.4 

7000 

K 1.1 

 
80 % 

 
 

K 1.1.2 

15 % 
 
 
 
 

K 1.2 

19 000 
 
 

K 1.3 

4,0 
 
 

K.1.4 

6000 

 

 

 

 

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 

 

Status for måloppnåelse 

K1: Frogn kommune har trygge sosiale og kulturelle arenaer, og samarbeider 

godt med frivillige lag og foreninger 

 

Frogn kommune har en bevisst satsning på kulturtilbud og kulturopplevelser for sine 

innbyggere. Barn- og unge er prioritert gjennom kulturskolens opplæringstilbud og et variert 

klubbtilbud. I tillegg er biblioteket, kinoen og Smia Flerbrukshus viktige møteplasser for 

kulturopplevelser. Biblioteket brukes stadig mer som en møteplass, noe nedgang i 

utlånstallene betyr derfor ikke at biblioteket har færre besøk enn tidligere.  

Seniorsenteret og Frogn frivilligsentral er et viktig bidrag i kommunens arbeid rettet mot eldre 

innbyggere og frivilligheten. 
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Et mangfoldig kulturtilbud bidrar til å skape gode oppvekst og bomiljøer samt god folkehelse.  

Dialog med lokale lag og foreninger er etablert bl.a. gjennom samarbeid med Drøbak 

kunstnerforum og Frogn kulturråd. 

Kulturlivets møteplasser bidrar til å gi innbyggerne gode opplevelser, kompetanse, mestring, 

identitet og tilhørighet. 

Kulturskolen 

Strategi 2018-2021 

 Holde ventelistene på et lavest mulig nivå  

 Øke kvaliteten på undervisningen for å gi et attraktivt tilbud 

Resultater årsmelding 2018 

 Ventelisten til kulturskolens tilbud er redusert. 

Flere av tilbudene har ikke lenger venteliste, mens noen av tilbudene innen 

instrumentalopplæringen fortsatt ikke kan tilby plass til alle søkere. 

 

 Det arbeides kontinuerlig med kvaliteten på tilbudene i kulturskolen. 

Frogn kulturskole er tatt ut for deltakelse i Norsk kulturskoleråds veiledningsprogram  

for implementering av rammeplan for kulturskolen. Veiledningsprogrammet i 

kulturskoleskoleutvikling vil gjennomføres i perioden 2019 – 2020. 

 

Utfordringer 

 Barn og unges kulturpreferanser er i endring og det påvirker søkningen til de ulike 

tilbudene ved kulturskolen. Det vil i tiden fremover være behov for endringer i 

opplæringstilbudet. Kulturskolens ansatte har høy og spesialisert kompetanse. Dette 

er en styrke for det faglige innholdet i opplæringen samtidig som det byr på 

utfordringer i forhold til endringer.  

 

 Styrke kvaliteten og mangfoldet i opplæringen innenfor bredde-, kjerne og 

fordypningstilbud. 

 

Kinoen 

Strategi 2018-2021 

 Levere et godt tilbud tilpasset eldre for bruk av huset/kinoen på dagtid 

 Øke kvaliteten på tilstedeværelsen i kinosalen 

 

Resultater årsmelding 2018 

 Kinoen har gjennomført en prøveordning med kinotilbud på dagtid rettet mot seniorer. 

Tilbudene har hatt variert oppslutning. Utover dette er huset i bruk på dagtid til ulike 

aktiviteter i regi av frivilligsentralen samt lag og foreninger. 

 

 

Utfordringer 
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 Varierende oppslutning på kinofremvisningene på dagtid skaper utfordringer i forhold til 

finansiering av tilbudet. Videreføring og omfanget av dagtilbudet må derfor løpende 

vurderes.  

 

 Kinosalen har utfordringer knyttet til luftkvalitet og varmeregulering.  

Dette setter begrensinger for tilbudet. 

 

 Det er behov for utskiftning av teknisk utstyr på kinoen.  

  

Biblioteket 

Strategi 2018-2021 

 Øke tilgjengeligheten for biblioteket på tidspunkter som passer for innbyggerne 

 Sikre fysisk tilgjengelighet til bygget for alle grupper 

 Gjøre biblioteket til et attraktivt oppholdssted for ungdom mellom 14 og 19 år 

Resultater årsmelding 2018 

 Biblioteket har tilpasset åpningstidene i tråd med besøkstall ved å utvide åpningstiden 

på lørdager fremfor å ha åpent søndager.   

 

 Biblioteket er ikke universelt utformet. 

  

 Biblioteket har ikke oppnådd økt besøk fra unge mellom 14 og 19 år. 

Lesesalen er imidlertid i mye bruk av studenter. 

                  

Utfordringer 

 Bibliotekets lokaler imøtekommer ikke forventinger om meråpent (selvbetjent) 

bibliotek.   

 

 Bibliotekets lokaler setter begrensinger i forhold til forventninger om biblioteket som 

arena for arrangementer. 

  

 Andelen ungdom som benytter biblioteket er lav. 

 

Klubber 

Strategi 2018-2021 

 Klubbene skal være en arena for sosialt samvær og utfoldelse 

 Gi ungdommen et attraktivt fritidstilbud for uorganisert aktivitet 

 

 

Resultater årsmelding 2018 

 Klubbene er en arena med varierte aktiviteter med stor grad av medvirkning fra barn 

og unge. 
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 Klubbene har hatt stor aktivitet og mange brukere til tross for at Underhuset har vært 

under  

ombygging og aktivitetene har funnet sted på andre arenaer. 

Utfordringer 

 Personalet ved klubbene arbeider kontinuerlig med å skape et trygt og inkluderende 

miljø.    

 

K2: Frogn kommune skal til enhver tid ha arenaer for idrett som utnyttes 

maksimalt og som motiverer til bredde i aktivitet og deltakelse  

 

For Frogn kommune er det viktig i et folkehelseperspektiv at kommunen tilrettelegger for at 

kommunens innbyggere kan være i aktivitet. Frogn kommune ønsker også at tilbudet skal ha 

et mangfold som tilrettelegger for deltakelse fra flest mulig av innbyggerne. 

For å nå målet er det viktig med et godt samarbeid mellom kommunen og den lokale idretten 

og andre lokale lag og foreninger. På denne måten kan man sikre at anlegg som blir bygget 

og arealer som gjøres tilgjengelige er i tråd med det idretten har behov for/ønsker og som 

skaper mangfold i tilbudet. 

Det er også viktig at idretts- og aktivitetsområder er attraktive og har god tilgjengelighet slik 

at disse benyttes mest mulig. 

 

Strategi 2018-2021 

 Øke tilgjengeligheten til arenaer for idrett og lek 

 Skape et inkluderende idrettsmiljø som også fokuserer på de svakere stilte i 

samfunnet 

 Legge til rette for etablering og utvikling av sosiale nettverk gjennom idrett 

Resultater årsmelding 2018 

 Nye Bølgen bad & aktivitetssenter og Drøbak Frogn idrettsarena vil øke 

tilgjengeligheten for idrett og lek. 

 

 Idrettsmiljøet har i økende grad fokus på inkludering 

Utfordringer 

 Mange ungdommer er aktive i idrettslagene, men frafallet er fortsatt for stort 

K3: Viktige områder for friluftsliv og opplevelse av natur- og kulturlandskap er 

sikret og gjort tilgjengelige 

 

Frogn kommune ønsker å tilrettelegge for at innbyggerne kan oppleve natur og 

kulturlandskap som positive og lett tilgjengelige rekreasjonsområder. Kystkultursti, sti ved 

Ulleruddammen, lysløype og tilrettelagt turløype i Seierstenmarka er med på å sikre denne 

opplevelsen. I tillegg er Seiersten stadion rustet opp til bruk for både organisert og 

uorganisert idrett og lek. Ny svømmehall vil forsterke tilbudet ytterligere.  
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Det er viktig for Frogn kommune å nå dette målet både i et folkehelseperspektiv, og for å 

bidra til å skape et aktivt og levende lokalsamfunn. 

 Strategi 2018-2021 

• Det legges til rette slik at alle målgrupper kan oppleve vårt  

              natur- og kulturlandskap 

• Sikre eksisterende friområder og natur- og kulturlandskap 

• Viktige og nye områder tilrettelegges og markedsføres for å øke bruken 

Resultater årsmelding 2018 og utfordringer 

Frogn kommune er i gang med arbeidet med kommunestyremelding om idrett, friluftsliv og 

nærmiljø. Folkehelse er et av kommunens fire satsningsområder, og 

kommunestyremeldingen skal være et godt kunnskapsgrunnlag for å ta strategiske valg og 

sette inn tiltak som fremmer aktivitet for alle innbyggere. 
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5.4 Medarbeidere 

Overordnet mål fra kommuneplanen: 

 

Frogn Kommune er til enhver tid en nyskapende og fleksibel organisasjon som 

tiltrekker seg, utvikler og beholder kompetente medarbeidere. 

 

Arbeidskraft er den viktigste ressursen Frogn kommune har og den må utnyttes mest mulig 

effektivt. Behov for endringer knyttet til oppgaveløsning og demografiske utfordringer fordrer 

at kommunen har riktig kompetanse og evne til fornying. Krav til effektiv oppgaveløsing og 

innovasjon må ses i sammenheng med gjennomføring av reformer, endrede forventninger og 

nye behov i befolkningen. Dette bidrar til å gjøre Frogn kommune til en spennende og 

attraktiv arbeidsplass. 

 

2018 har vært det først hele driftsåret i 

justert organisasjon. Hensikten er å 

skape robuste enheter organisert for å 

møte framtidige utfordringer både av 

strategisk- og praktisk karakter. 

Organisasjonsjusteringen har skapt rom 

for helhetlig og tverrgående ledelse som 

er rustet til å møte framtidens oppgaver 

og evner å samhandle slik at 

likeverdighet i møte med innbyggerne 

ivaretas.  

Den justerte organiseringen bygger opp under arbeidet med at innbyggerne i større grad tar 

aktivt del i avgjørelser som omhandler dem selv. Denne måten å jobbe på krever en annen 

tilnærmingsmåte. Ved å skulle endre faglige og metodiske tradisjoner og perspektiver som 

råder i offentlig sektor, reiser dette arbeidet aktuelle verdimessige temaer og 

problemstillinger som det har vært arbeidet med gjennom perspektivene eierskap, 

myndiggjøring og likeverd - ansvar for eget liv. Det har gjennom året vært utviklet metoder og 

avholdt månedlige workshops for å implementere ny metodikk. Frogn kommune benytter 

bl.a. Lean som metode for kontinuerlig forbedring, med fokus på bedre flyt for innbyggerne.  

Det har gjennom året vært jobbet systematisk for å få kontinuerlig forbedring til å bli en 

innarbeidet filosofi i Frogn kommune. Dette skjer gjennom prosesser i enhetene, tavlemøter 

og bruk av ildsjeler. Ildsjelene er en gruppe på over 20 ansatte fra ulike enheter som får 

opplæring og trening i endrings- og forbedringsarbeid, som de igjen gir opplæring i på sine 

enheter. Slik spres ny kunnskap i organisasjonen.  I tillegg er det etablert arbeidsprosesser 

på tvers av enhetene for å kunne gi mer helhetlige tjenester til innbyggerne. Et av delmålene 

til prosjektene er at ledere og medarbeidere kan initiere og prioritere hensiktsmessige 

metoder for å løse oppgaven best mulig. Det har derfor vært viktig å være synlig ute i 

organisasjonen på ulike arenaer. Det er fokus på deling av kunnskap på tvers i 

organisasjonen, visuelle framstillinger og flere arenaer for møter med innbyggerne. 

Eksempler på dette er system for tilbakemelding fra bruker, brukerreiser, familieråd, 

nettverksråd, nabolagsråd og samhandlingsråd. 
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Rådmannen har i 2018 satset ytterligere på utvikling og oppfølging av arbeidet med et godt 
og betryggende kvalitets- og internkontrollarbeid. Den nye personvernloven / GDPR har vært 
et gjennomgående tema i alle enheter gjennom året, og pr. 31.12.18 var prosjektdelen av 
GDPR gjennomført. Ansvaret videre er lagt i linjen. Det ble også opprettet en funksjon for 
informasjonssikkerhet og det er opprettet et eget personvernombud i organisasjonen.  

 

God og tydelig ledelse med felles lederplattform er avgjørende for å skape og utvikle 

attraktive arbeidsplasser. Gjennom en årrekke og i tråd med arbeidsgiverstrategien har det 

vært gjennomført skreddersydde program for lederutvikling. Hensikten har vært å sikre at alle 

ledere i Frogn har felles ståsted. I 2018 har det blitt jobbet mer aktivt med «felles ledelse» på 

de ulike ledernivåene.  Det er utviklet et eget leder dokument som er i implementeringsfasen. 

Dokumentet synliggjør roller og ansvar samt bygger opp under eierskap og myndiggjøring i 

lys av likeverdige møter. 

I 2018 har vi i hovedsak rekruttert den kompetansen det har vært behov for. Det har 

imidlertid vært utfordrende å rekruttere innen noen fagområder. Dette gjenspeiler nasjonale 

trender. 

 

I Frogn kommune er arbeidsnærvær et viktig 

satsingsområde. Målet er å skape attraktive, 

inkluderende og helsefremmende 

arbeidsplasser. Det legges til rette for at ansatte 

skal kunne opprettholde en sunn balanse 

mellom arbeid og privatliv. Sykefraværsprosenten i 2018 var 6,4 % totalt fravær, hvor 3,9% 

var legemeldt og 2,5 % var egenmeldt. Dette er en bedring fra 2017 (4,9% legemeldt fravær i 

2017). 

  

Vurderingsgrunnlag

Kompetanseutvikling 1

Turnover - alle enheter 1

Dispensasjoner / vakanser 1

Sykefravær 0

Vurdering
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Styringsindikatorer 

Mål Hva skal måles?    2018 

 Kommuneplan 
2012-2024 

Måleindikatorer Målemetode Resultat 2018 Ønsket 
Godt 
nok 

A 1  
Frogn kommune er 
en utviklende og 
lærende 
organisasjon 

A 1.1 
Bruk av kompetanse i 
arbeidet 

A 1.1 
Kommune-
medarbeider- 
undersøkelse 
10-FAKTOR 

 A 1.1 
4,2 

A 1.1 
4,4 

A 1.1 
4,3 

A 1.2 
Relevant 
kompetanseutvikling  

A 1.2 
Kommune-
medarbeider- 
undersøkelse 
10-FAKTOR 

 A 1.2 
3,7 

A 1.2 
3,9 

A 1.2 
3,7 

A 2 
Frogn kommune 
rekrutterer og 
beholder 
medarbeidere som 
det til enhver tid er 
behov for 

A 2.1 
Turnover Byggesak, EF, 
PLO, Hj. Baserte, 
barnehage 

A 2.1 
Rekrutterings-
system 

 A 2.1 
<10 % 

A 2.1 
10 % 

A 2.1 
15 % 

A 2.2 
Ubesatte stillinger over 6 
mnd – Alle 
 

A 2.2 
Mnd.rapp 

 A 2.2 
18,2 

A 2.2 
0 

A 2.2 
0 

A 2.3 
Ca. antall på disp. –Alle 
 

A 2.3 

Mnd.rapp 

 A 2.3 
4,5 * 

A 2.3 
5 

A 2.3 
15 

A 3 
Ledere i Frogn har 
en felles 
lederplattform 
basert på 
kommunens 
verdier og 
lederprinsipper 

A 3.1 
Mestrings-orientert 
ledelse 

A 3.1 
Kommune-
medarbeider- 
undersøkelse 
10-FAKTOR 

 A 3.1 
3,9 

A 3.1 
4,1 

A 3.1 
4,0 

A 3.2 
Rolleklarhet 

A 3.2 
Kommune-
medarbeider- 
undersøkelse 
10-FAKTOR 

 A 3.2 
4,3 

A 3.2 
4,5 

A 3.2 
4,4 

A 4 
Frogn kommune 
har et nærvær på 
95 % 
 

A 4.1 
Nærvær 

A 4.1 
Agresso 

 A 4.1 
93,6 % 

A 4.1 
95 % 

A 4.1 
93 % 

* Lagt til grunn tall fra 2. terial 

Strategi for måloppnåelse 

Mål: Frogn kommune besitter rett kompetanse for å løse oppgavene:  

Strategi A1: Frogn kommune er en endringsvillig og lærende organisasjon 
 

Vi oppnår dette gjennom å ha:  

 Sterke fagmiljøer med en kultur for kunnskapsbasert læring og utvikling   

 Overordnet strategisk kompetanseplan samt enhetsvise planer for å sikre kritisk 

kompetanse nå og framover 

 Medarbeidere som bruker kvalitets- og avvikssystemet og baserer arbeidet på 

risikovurderinger for å oppnå ønsket kvalitet på tjenestene 
 

Mål: Frogn kommune er en attraktiv arbeidsgiver: 
Strategi A2: Frogn kommune rekrutterer og beholder medarbeidere som det til enhver tid er 

behov for 
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Vi oppnår dette gjennom:  

 Høy etisk standard og en organisasjonskultur basert på felles holdninger og verdier 

 Å legge til rette for arbeidstakere i ulike livsfaser 

 Å tilstrebe og tilby 100 % stillinger 

 Å tiltrekke nyutdannede og beholde eksisterende arbeidstakere 

 Å tilby spennende og relevante arbeidsplasser til 13 lærlinger 

 Å jobbe kontinuerlig med omdømme samt å gjenspeile mangfold i samfunnet  
 

Mål: Frogn kommune satser på innovasjon og ledelse: 

Strategi A3: Ledere i Frogn har en felles lederplattform basert på kommunens verdier 

Vi oppnår dette gjennom å ha: 

 Verdigrunnlag som skaper en felles identitet og forståelse samt bidrar til å utvikle 

organisasjonskulturen 

 Ledere og ansatte som samhandler på tvers i organisasjonen og med innbyggere for 

oppnå best mulig resultat på tjenestene 

 Å oppfordre til og belønne innovasjon i tjenesteproduksjonen, og legge til rette for at 

det er kort vei fra ide til gjennomføring 

 Ledere som utfordrer og stiller krav, tilrettelegger for en tilbakemeldingskultur, gir tillit 

og delegerer slik at vi sammen når kommunens mål 

 Ledere som har kompetanse til å gjennomføre omstillingsprosesser gjennom 

kontinuerlig forbedringsarbeid for å møte framtidige behov 
 

 
Mål: Frogn kommune bygger opp under folkehelse:  
Strategi A4: Frogn kommune har et nærvær på 95 prosent 

Vi oppnår dette gjennom: 

 Et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som er helsefremmende gjennom 

systematisk HMS-arbeid og risikovurderinger på alle ledernivåer 

 Å tilrettelegge for egne arbeidstakere med redusert funksjonsevne/ behov for 

tilrettelegging for å forebygge overgang fra arbeid til passive ytelser 

 Å tilstrebe å tilrettelegge for minimum tre personer som NAV har avklart for 

arbeidsutprøving 
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6 Kommunikasjon og interne systemer 

6.1 Frogn kommunes digitaliseringsstrategi 

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. 
 

 

Digitalisering er et samlebegrep på en utvikling som 
påvirker samfunnsutviklingen, individer, offentlig sektor og 
næringslivet. Digitalisering handler om endring og 
fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter. Det 
handler også om en organisasjon og ledelse som ser og 
tar i bruk mulighetene som teknologien gir.  

Utvikling av gode digitale tjenester er krevende for den 

enkelte kommune. For å gjennomføre digitalisering av kommunens tjenester raskt, med god 

kvalitet og innenfor begrensede økonomiske rammer er det nødvendig at de føringer og 

fellesløsninger som utvikles for det offentlige tas i bruk. Viktige føringer for 

digitaliseringsarbeidet i kommunen er KS sin Digitaliseringsstrategi og regjeringens Digitale 

Agenda. 

Digitalisering av kommunens 

tjenester er ett prosjekt som har 

pågått gjennom 2018. Prosjektets 

effektmål er å nå målene med 

digitaliseringsarbeidet i kommunen.  

 

Prosjektets resultatmål har vært å 

utarbeide en verktøykasse som skal 

fange opp muligheter til å skape nye 

og effektiviserende løsninger ved 

bruk av til eksempel Lean, 

tjenestereiser og digitalisering. 

Verktøykassen vil også bidra til å 

gjennomføre digitaliseringsprosjekter 

på en systematisk måte.  

Prosjektet har også etablert et  

digitaliseringsforum som skal bidra  

Fig 1. Fokusområder i Frogn kommunes digitaliseringsstrategi til å vurdere, kvalitetssikre og      

prioritere prosjekter og aktiviteter opp mot den samlede prosjektporteføljen. 

Digitaliseringsforum skal også bidra til å harmonisere løsningene opp mot IKT samarbeidet i 

StorFollo. (Frogn, Nesodden, Vesby og Ås) 

IKT samarbeidet i Follo: 
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Sammenslåing av Ski og Oppegård kommune har resultert i avvikling av dagens IKT 

samarbeid i Follo. Kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås (StorFollo) ser viktigheten 

av å fortsette ett styrket IKT-samarbeid for å møte fremtidens behov for økt digitalisering og 

mer effektiv tjenesteproduksjon.  

7.1.1 Digital dialog og digitale tjenester 

Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og tilbyr brukervennlige 

digitale tjenenster som gir den enkelte mulighet til å løse sine oppgaver 

 

Frogn kommune har fokus på gode digitale tjenester og 

rask og relevant informasjon til innbyggere og næringsliv 

via ulike kanaler. Mer enn 6000 innbyggere følger i dag 

Frogn kommune på Facebook. Frogn publiserer også 

informasjon på Instagram og Snap benyttes som kanal mot 

de yngre. Kommunen produserer et månedlig infobilag som 

distribueres ut til alle husstander.   

Hjemmesiden gir innbyggere tilgang til nyttig informasjon 

og en rekke digitale tjenester via elektroniske skjema. Ved 

pålogging med elektronisk ID blir relevant 

brukerinformasjon fylt inn i skjemaet. Innholdet i skjemaet 

overføres automatisk til arkiv og saksbehandlingssystemer. 

 

Digital forsendelse (Svar UT) er tatt i bruk fra flere 

fagsystemer. Svar Inn er også tatt i bruk.  eSignatur er 

under innføring. Dette gjør at innbyggere og næringsliv kan 

sende, signere og returnere elektroniske dokumenter til 

kommunen fra sin digitale postkasse. Sikkerhetsnivået i digital forsendelse gjør at disse også 

kan benyttes til forsendelse som inneholde sensitiv informasjon.  

Av 5051 digitale forsendelser fra kommunens sak og arkivsystem i 2018 er 2348 

forsendelser lest digitalt av mottaker.  2785 er ikke åpnet digitalt og har derfor gått til utskrift. 

Dette medfører ekstra kostnader og kommunen har derfor fortsatt fokus på å få flere til å 

etablere digital postkasse og lese forsendelsene fra kommunen digitalt. 

Publikum kan følge utvalgsmøtene via nettsiden. Her finner de også saksdokumenter og 

videoopptak av møtene.  Møter fra flere utvalg kan nå følges på nett. 

En felles meldingstjeneste «meld en feil» er etablert. Tjenesten benyttes til meldinger fra 

innbyggerne om feil på vei og anlegg.  

7.1.2 Digital kompetanse 

KI 2 Frogn kommunes ledelse har kompetanse til å se hvilke muligheter digitalisering gir og 

lede omstillingsprosesser.  Medarbeidere har kompetanse til å løse oppgavene på en ny 

måte og møte innbyggernes forventninger og krav om effektive tjenester av høy kvalitet. 
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Arbeid med kvalitetsutvikling og effektivisering 

ved hjelp av digitalisering krever ny kompetanse. 

e-læring og nanolæring benyttes i større grad 

innen kompetanseutvikling i kommunen. Frogn 

kommune har inngått avtale om bruk av KS 

Læring.  Dette er en fellesløsning fra KS for 

deling av kunnskap og kompetanseheving for 

ansatte i kommuner og fylkeskommuner basert 

på e-læring. Her kan kommunen dele sine kurs 

og ta i bruk kursopplegg som andre kommuner 

har utviklet.  

I tillegg til opplæring er det viktig at brukerne av 

IKT systemene har en god 1. linje tjeneste slik at de får raske svar på sine utfordringer uten å 

bli heftet unødig i sitt daglige arbeide. Det er også et fokus på hjelp til selvhjelp og det pågår 

at arbeid med å utvikle veiledere for riktig utføring av rutiner og arbeidsprosesser internt via 

kommunens intranett Front. 

Bedre og mer strategisk ledelse av digitaliserings- arbeidet skal øke hastigheten og effekten 

av arbeidet. Rådmannen har i 2018 deltatt i ett nettverk for strategisk ledelse av kommunens 

digitaliseringsarbeid sammen med rådmenn fra de andre kommunene i Akershus.  

 

Kartlegging av organisasjonens ståsted i forhold til digital kompetanse er ett viktig verktøy for 

vindere kompetanseutvikling.  

7.1.3 Arkiv og dokumenthåndtering 

KI 3 Frogn kommune har en helhetlig arkiv- og dokumentasjonsforvaltning hvor alle typer 

dokumenter behandles i henhold til lov og enkelt kan gjenfinnes 

 

Rekrutteringssystemet, skjemaportalen og det skoleadministrative systemet arkiverer 

dokumenter automatisk i sak og arkivsystemet basert på Noark5 standard. Det arbeides 



12/19 Frogn kommune - Årsmelding 2018 - 19/00048-1 Frogn kommune - Årsmelding 2018 : Frogn kommune Årsmelding 2018

_______________________________________________________________________ 

Årsmelding 2018 

 

63 

også med etablering av elektroniske arkiver for fagsystemene til barneverntjenesten, 

sosialtjenesten og PPT. Elektroniske arkiver vil være tidsbesparende og nødvendig for videre 

digitalisering av tjenestene. 

Prosjektet for digitalisering av det papirbaserte byggesaksarkivet pågår som ett samarbeid 

mellom Frogn, Vestby og Ås kommune. Arkivene er nå skannet inn og dokumentene er 

tilgjengelige for kommunens saksbehandlere. Det arbeides videre med etablering av ett 

eArkiv hvor dokumentene blir tilgjengelige for saksbehandlere via kommunens sak og arkiv 

system samt for publikum via en innsynsløsning.  

7.1.4 Informasjonssikkerhet 

KI 4 Frogn kommunes ansatte og ledelse ivaretar informasjonssikkerhet og personvern på 

alle områder.  

 

Arbeidet med informasjonssikkerhet er betydelig 

styrket i 2018 for å imøtekomme kravene til ny 

personvernforordning i EU (GDPR). Arbeidet svarer 

også ut rapporten fra forvaltningsrevisjonen innen 

IKT sikkerhet og Informasjonssikkerhet som ble 

gjennomført høsten 2017.  

Ett eget prosjekt under Rådmannen har vært 

ansvarlig for å imøtekomme kravene i GDPR. Alle 

virksomheter som behandler personopplysninger 

har deltatt i gjennomføringen. 

En kommune har svært mange behandlinger av personopplysninger. Viktige aktiviteter har 

vært å kartlegge alle behandlinger av personopplysninger og personvernkonsekvensene av 

disse. Krav om innsyn i personopplysninger kommunen lagrer om sine innbyggere er styrket 

i GDPR og nye rutiner og løsninger skal imøtekomme dette. Det er innført ett eget system for 

protokollføring av alle behandlinger av personopplysninger som bidrar til dokumentasjon på 

at krav knyttet til GDPR blir ivaretatt. 

En egen sikkerhetsansvarlig er på plass og vil sammen med kommunens personvernombud 

bidra til at virksomhetene etterlever kravene i GDPR, gjennomfører nødvendige 

risikovurderinger og tiltak i arbeidet med informasjonssikkerhet.  

 

 

 

7.1.5 Digital tjenesteproduksjon 

KI 5 Frogn kommune har teknologiske løsninger og gode arbeidsprosesser som understøtter 

en Digital tjenesteproduksjon 
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God intern informasjon og 

samhandling er viktig. Frogn 

kommunes intranett Front 

videreutvikles kontinuerlig og 

presenterer informasjon som 

er relevant for den enkelte 

bruker utfra rolle og avdeling. 

Bruk av skytjenester vurderes 

ved alle anskaffelser av nye 

systemer og fornyelse av 

gamle. Driftsform vurderes 

også fortløpende for eldre 

systemer. I forbindelse med 

endringene i IKT samarbeidet 

i Follo er det besluttet å sette 
Fig. Bruk av nasjonale felleskomponenter i Frogn                                         

ut driften av økonomisystemet og kartløsningene. Disse vil være i drift hos nye 

tjenesteleverandør våren 2019. Fokus er tilgjengelighet og mulighet til å benytte systemene 

på nye arbeidsflater samt leverandørenes stordriftsfordeler. Ved å sette ut driften vil 

kommunen spare tid som kan benyttes til å sikre bedre utnyttelse av systemene. 

Teknisk personell har fått mulig å overvåke alle pumpestasjoner via mobiltelefonen og de har 

via det samme grensesnittet mulighet til å se vannforbruket i de enkelte områder av 

kommunen. De som arbeider ute med vann og avløpsløsningene har tilgang til oppgaver og 

dokumentasjon på sine mobiler og via nettbrett. Kombinert med GPS kan arbeidsleder få 

oversikt over hvilke områder som til enhver tid er brøytet og ev. behov for omprioriteringer. 

Her kan også innbyggerne følge med hvor brøytebilen har kjørt. Dokumentasjon av vann og 

avløpsnettet kan oppdateres fortløpende ute i felten når de gjør endringer.  

Det er innført nye vannmålere som gjør at målerstanden avleses automatisk. Innbyggere 

slipper å sende inn målestand og kommunene sparer tid ved å ha alle grunnlagene for 

fakturering i rett tid. 

 

Andre viktige områder innen digitalisering er økt bruk av ehandel, bruk av EHF faktura, 

efaktura og faktura forsendelse via SvarUt til digital postkasse eller VIPPS. Arbeids- 

prosessen knyttet til sykemeldinger er fra januar også 2018 digitalisert. Det pågår ett 

omfattende harmoniseringsarbeid i innenfor økonomsamarbeidet i StorFollo. Dette gir lavere 

kostnader ved endringer og enklere innføring av nye moduler. Likhet gir også mulighet til å 

bidra hverandre ved spesielle behov og til eksempel etablere felles «lønningskontor».  

 

Digitale innbyggertjenester – sosiale tjenester i NAV (Digisos) skal gi sosialtjenestens 

brukere enklere og bedre tjenester. Digisos er under etablering og skal tas i bruk i 2019.  

 

Sikker og stabil infrastruktur og tilgjengelige IKT systemer er ett viktig fundament for 

digitalisering. Utvikling av løsningene, oppdatering av programvare og fornyelse av kritiske 

komponenter er en kontinuerlig prosess. 
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Kommunens styringssystem skal gi 

enkel tilgang til nødvendig 

styringsinformasjon og bedre oversikt 

over resultatene. Frogn kommune 

benytter Framsikt som ett analyse 

verktøy basert på tall fra Kostra 

rapportering. Framsikt gir kommunen 

et godt sammenligningsgrunnlag med 

andre kommuners resultater. Frogn, 

Nesodden, Vestby og Frogn har 

besluttet en felles utvidelse i bruk av systemet slik at Framsikt fra blir 2020 ett komplett 

verktøy for analyse, budsjettering, økonomiplanlegging, virksomhetsstyring og rapportering. 

7.1.6 Helse og velferd 

KI 6 Frogn kommune har elektronisk samhandling og velferdsteknologiske løsninger for 

bedre tjenestekvalitet og produktivitet som gir brukerne økt trygghet, mestring, 

medbestemmelse og livskvalitet.   

 

Gjennom nasjonalt program for velferdsteknologi har en rekke kommuner testet ut 

trygghetsskapende teknologi, varslings- og lokaliseringsteknologi og velferdsteknologi. 

Erfaringene viser at teknologien gir spart tid, unngått kostnader og bedre kvalitet. I tillegg 

opplever brukerne større trygghet.   

I Ullerud helsebygg er det etablert en plattform for 

velferdsteknologi og pasientvarsling som også kan benyttes 

til omsorgsboliger, bofelleskap og private hjem.  Sentralt i 

systemet er det mobile vaktrommet som gir mottak, 

distribusjon og eskalering av alarmer og hendelser fra de 

ulike kildene for pasientvarsler direkte til pleierens 

mobiltelefon. Smarthusteknologi tilpasser lyset etter 

beboernes behov og avansert elektronisk medisinskap 

ivaretar fordeling av medisiner i henhold til pasientens 

journal. Velferdsteknologien som er etablert i helsebygget 

gir kommunen erfaringer som kan overføres til andre virksomheter og hjemmeboende. 

Frogn kommune gjennomfører et prosjekt hvor målet er at velferdsteknologi skal være en 

naturlig del av kommunens tjenestetilbud innen 2021. Viktige aktiviteter i prosjektet i 2018 

har vært å bidra aktivt i ett velferdsteknologiprosjekt hvor alle Follo kommunene deltar, 

gjennomføre tjenestedesign og kompetanseheving av ansatte og innbyggere, kartlegging av 

behov, dialogmøter med leverandører og anbud knyttet til digitale trygghetsalarmer samt 

avklaringer rundt responssenter for mottak av alarmer.  

Helse enhetene har tatt i bruk flere moduler i fagsystemene for å bedre og effektivisere 

tjenestene. E-rom gir en ny måte å samhandle med brukeren i helse institusjoner. Arbeidet 

foregår på en stor skjerm med touch flate eller mobile enheter og gir en bedre oversikt over 

oppgaver, påminnelser og handlinger som skal utføres. I NAV og enhet for Psykososialt 

arbeid benytter saksbehandlere FIT (feedback informed treatment), ett system hvor brukeren 

ved hjelp av ett nettbrett gir en score etter hvert møte/samtale med saksbehandler. 
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Resultatet benyttes i det videre utviklingsarbeidet. FIT vil også tas i bruk i flere virksomheter i 

2019. 

7.1.7 Oppvekst og utdanning 

KL 7 Barnehagene og skolene i Frogn benytter gode og fleksible digitale læremidler bygget 

på en sikker og stabil teknisk plattform.  

Digital skole, et prosjekt for teknisk og pedagogisk fornyelse i 

skolene, er i stadig utvikling. Det gir mange muligheter for 

samhandling og deling mellom elever og lærere. Skolene opplever 

økt motivasjon, økt produksjon og økende grad av kreativitet, deling 

og samhandling/samarbeid. Dette bidrar til økt mestring og læring. 

Fra skoleåret 2018/19 er samtlige skoler med i Digital skole. Det er 

et mål at IKT-satsingen også skal bidra til færre elever med vedtak om spesialundervisning, 

og flere foresatte melder om gode erfaringer hos sine barn knyttet til tilpasset undervisning 

og «normalisering» av skolehverdagen. 

Ett nytt administrativt system for skole og barnehage er etablert i samarbeid med de andre 

kommunene i Follo. Ett felles system for skole og barnehage gir tidsbesparelser ved 

overgang til skole og gi et enklere og bedre digitalt tilbud til brukerne. Integrasjon mellom det 

nye skolesystemet, arkivsystemet og økonomisystemet automatiserer etablering og 

vedlikehold av brukere, arkivering av elevdokumentasjon mm.  

 

I 2018 startet Frognskolen og de kommunale barnehagene arbeidet med å etablere en felles 

digital læringsplattform (LMS). Dette vil gi ett system for kommunikasjon mellom barnehage, 

skole og hjem. Valget falt på Itslearning og Frogn planlegger å ta i bruk ny versjon høsten 

2019. Systemet vil omfatte bla en funksjonell app for foresatte som gir enkel og trygg 

informasjon fra/til barnehage/skole. Systemet sikrer innleveringer av elevarbeider og gir økt 

mulighet for tilpasset opplæring. Valget av LMS er tatt i samarbeid med kommunene i 

StorFollo (Frogn, Nesodden, Vestby og Ås), og bidrar til økt harmonisering innen IKT 

løsningene i dette samarbeidet. 

 

Plan, bygg og geodata  

KL 9 Frogn kommune har moderne fagsystemer innen plan, bygg og geodata som legger til 

rette for innsyn og medvirkning i byggesaksprosesser og effektivt kan distribuere kart og 

geodata av god kvalitet.  
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Rask og effektiv digital byggesaksprosess internt, og i 

samhandling med innbyggere og næringsliv kommer 

innbyggerne til gode. Byggesak benytter Lean som 

verktøy for effektivisering og videreutvikling av rutiner 

og maler.  

Ordningen med en byggesaksbehandler i 1. linjen på 

Servicetorget er vurdert opp mot behov for 

saksbehandling.  Tilgjengelig tid for drop-in avklaringer 

er redusert. 

En forbedret løsning for innsyn i kart for publikum via 

nettbrett og mobil er tatt i bruk. En ny innsynsløsning 

for saksbehandlere innen kart og arealplaner er under 

utvikling og planlegges innført før sommeren 2019. 

Fig. Kartløsning på mobil og nettbrett       

 

Planinformasjon ligger tilgjengelig for publikum via PlanInnsyn og kommunens webkart. Her 

er det også mulighet for 3D visning. 

Kommunen anskaffet desember 2018 inn kart\GIS verktøy med muligheter for 3D visning av 

byggesaker\arealplaner, analyser og visning av kart, arealplaner og byggesaker på 

kommunens nettsider (ArcGIS). Løsningen har også muligheter for tilbakemeldinger fra 

innbyggere og dialog med innbyggere via websider\apper som legges ut. Programmet er 

foreløpig kun tatt i bruk i begrenset omfang på plan området. Det vurderes nærmere hvordan 

det kan brukes mest mulig hensiktsmessig i planarbeidet i løpet av 2019. 

Samarbeid om webkartene\webløsningene blir i 2019 avsluttet med Nordre Follo kommune, 

men samarbeidet fortsetter med de andre Follokommunene. Samarbeidet om nye kartdata, 

flybilder med mer fortsetter for alle Follo kommunene. 

I forbindelse med avvikling av IKT Follo blir IKT drift av Komtek og kartløsningene med 

kartdata og flybilder blir flyttet fra Ski kommune til en skyløsning før påske 2019. 
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6.2 Styringsindikatorer 

Mål Hva skal måles?  
 

2018 

Kommuneplan 
2012-2024 

Måleindikatorer Målemetode 
 Resultat 

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 
Facebook 

 

Statistikk fra 
posten 

 

 
 

Rapporter fra 
skjema- mottak og 
fagsystem  

  

6010 

 

 

 

-35%* 

 

 

 
1950** 

 

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 

 

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 

  

5133*** 

 

 

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 

  

100% 

 

100 % 

 

95 % 

 

 

*    KI 1.4 

Det er usikkerhet knyttet til resultatene grunnet manglende tallgrunnlag.  

**  KI 1.5 

Det er flere fagsystem som har egne skjemaløsninger. Det er en viss usikkerhet knyttet til statistikk fra 

enkelte av disse.  

 

***KI 5.3  

Forsendelser fra økonomisystemet via SvarUT er ikke med i antall forsendelser da dette tallet 

foreløpig ikke er tilgjengelig.   
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7 Samfunn  

7.1 Klima og energi 

Hovedmål: Kommunens totale klimagassutslipp er halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991 

nivå). 

Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for klima og energi i 2018. Dette har vært 

en prosess kommunene har vært involvert i. Follo-kommunene har samarbeidet om å levere 

koordinerte innspill til planen gjennom klima og energinettverket i Follo. Den regionale planen 

har fungert som overbygning for de målsettinger og strategier som ligger i utkast til 

kommuneplanens samfunnsdel for 2019-2031. Den tverrpolitiske komiteen for klima og 

energi har i 2018 hatt 4 møter og tilrådt målsettinger for klima og energi i utkastet. 

Statlig retningslinje for klima og energiplanlegging angir at kommunene i kommuneplanen, 

eller i en egen og førende klima og energiplan skal ha mål, tiltak og virkemidler for å 

redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 

energiomlegging. Frogns kommunestyremelding om klima og energi ble vedtatt av 

kommunestyret 16. juni 2014 og skal revideres i 2019. Kommunestyremeldingen gir 

nærmere oversikt over status og utfordringer, og er en verktøykasse for mulige tiltak. 

Tiltaksplanen for klima og energi følger handlingsprogrammet med årlig rullering av hvilke 

tiltak som skal prioriteres. 

Tiltaksplanen har i tråd med «orden i eget hus» og at kommunen tar ansvar for 

klimagassutslipp fra egen virksomhet, fokus på tiltak som blant annet omhandler kommunens 

bygninger, boligmasse og bilpark, og innkjøpsordninger. Flere tiltak videreføres fra 2018 til 

2019 og er avhengige av finansiering for å gjennomføres.  

Vi sendte 2 søknader til Miljødirektoratets klimasatstilskuddsordning i 2018 til omlegging til 

klimavennlig mat i Frogn kommune og til klimavennlig skogbruksplan for kommuneskogen. 

Begge søknadene ble innvilget.  

Frogn scorer middels på tilfredshet med tilrettelegging for syklister i innbyggerundersøkelsen 

og likt med gjennomsnittet for landet. I kommentarer til innbyggerundersøkelsen er det flere 

som etterspør sykkelveier. I utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031 er det et mål 

for Frogn som samfunn å få et bedre sammenhengende nettverk for sykkel og gange og at 

disse er trygge og brukervennlige. I Byutviklingsplanen for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke har 

gående og syklende høy prioritet i planlegging og utforming av transportinfrastruktur i 

området.  

Link til:  Kommunestyremelding om klima og energi 

7.2 Livskvalitet og folkehelse  

Hovedmål: Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er 

innarbeidet i alle Frogn kommunes virksomheter og planverktøy. 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats rettet mot faktorer som fremmer helse, utjevner 

sosiale helseforskjeller og forebygger sykdom. Flere av de store folkesykdommene har 

sammenheng med livsstil og kan forebygges. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å 

påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, 
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forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse eller som beskytter mot 

helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte 

påvirker helsa. Målet med folkehelsearbeidet er flere gode leveår med god helse i 

befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller.  

Frogn har i 2018 utarbeidet en folkehelserapport, et stort datagrunnlag over helsetilstanden 

og påvirkningsfaktorer. Arbeidet med oversikten har fulgt Helsedirektoratets veileder for 

arbeidet. Denne oversikten tilfredsstiller de kravene som følger av Folkehelselovens 5, jf 

også Plan og bygningslovens § 3-1f) og som bør rulleres hvert 4 år. Frogn har benyttet 

folkehelserapporten som kunnskapsgrunnlag for målsettinger og strategier i revideringen av 

Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031 som ble førstegangsbehandlet høsten 2018 og 

vil bruke denne som grunnlag for arbeidet med planstrategien.  

Folkehelseprofilen viser at andelen barn som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere 

enn i landet som helhet. Frafallet i videregående skole er lavere enn landsnivået og Frogn 

ligger signifikant bedre an enn landet som helhet. Og forskjellen i forventet levealder mellom 

de som har grunnskole som høyeste utdanning og de som har videregående eller høyere 

utdanning er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder er en 

indikator på helseforskjeller i kommunen.  

Andelen i aldersgruppen 15-29 år som har psykiske symptomer eller lidelser er ikke 

signifikant forskjellig fra landsnivået, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Andelen barn 

som bor i trange boliger er lavere i Frogn enn Akershus og hele landet. Dette gjelder også 

andelen barn i lavinntektshusholdninger hvor kommunen ligger signifikant bedre an enn 

landet som helhet. Som kortversjonen av folkehelserapporten folkehelseoversikten (2019) 

viser, kan imidlertid opplevelsen av å ha dårlig råd være større blant ungdom som har lavt 

materielt ressursnivå hjemme som bor i mer velstående nabolag (Ung i Oslo undersøkelsen).  

Når det gjelder mobbing rapporterer 6,7 prosent av ungdomsskoleelever at de blir mobbet 

minst hver 14. dag, dette er færre enn Akershus og landsgjennomsnittet, men fremdeles for 

mange. Frogn fikk i 2018 på plass et mobbeombud. Mobbeombudet er administrativt og 

politisk uavhengig og vil bidra til at barna og ungdommen i Frogn kommune skal ha det trygt 

og godt i grunnskolen, i barnehagen og på fritiden. Andelen ungdomsskoleelever som oppgir 

at de daglig bruker mer enn fire timer på skjermaktiviteter utenom skoletiden er noe høyere 

(31 prosent) i Frogn enn Akershus og landet. Noen bruker så mye tid på sosiale medier og 

skjerm at det går utover søvn, skole og venner. Det er også vanskeligere å skjerme seg fra 

digital mobbing.  

I følge Folkehelsebarometeret 2018 scorer Frogn kommune gjennomsnittlig eller godt på alle 

parametere, se Folkehelseprofil 2018 her (også vedlagt årsmelding), bortsett fra vannkvalitet 

og muskel- og skjelettplager og lidelser.  Når det gjelder vannkvalitet er dette utbedret. 

Avvikene var registrert på hyttefelt hvor hytter var tilknyttet kommunalt vannsystem uten at 

brønner var frakoblet. Dette førte med seg ecoli inn i kommunalt vannforsyning. Dette er 

utbedret nå da brønnene er frakoblet det kommunale systemet.  

Det er viktig å huske på at barometeret viser hvordan vi ligger an i forhold til 

landsgjennomsnittet, og at selv om kommunen ligger bedre an enn landet som helhet kan 

det likevel innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen fordi landsnivået ikke 

nødvendigvis representerer et ønsket nivå.  

I 2018 har Frogn blant annet jobbet med å videreutvikle samhandling mellom tjenester og 

forvaltningsnivåer for å legge til rette for god folkehelse. Det er etablert tverrfaglig innsats på 
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flere arenaer mellom skole, helse, frivillige, organisasjoner, eksempelvis knyttet til etablering 

av utendørs aktivitetspark på Seiersten. Videre er det tilrettelagt for tiltak for å fremme god 

psykisk helse gjennom arbeidsmarkedsbedrifter og arbeidstreningsmuligheter for personer 

med psykiske lidelser.  

Frisklivssentralen hadde i 2018 som i 2017 muskel- og skjelettgrupper rettet mot personer 

med muskel- og skjelettplager i tillegg til ordinære oppgaver som veiledning ift. kosthold, 

trening, søvn og tobakkslutt.  

Kommunen jobber aktivt mot skolefravær og rus, og gjør en rekke tiltak for trivsel og aktivitet. 

Samtlige skoler bruker trivselsledere, uteskole og felles aktivitetsdager, gå til skolen aksjon 

og øvrige fysiske aktiviteter samt sosiale lærere for å styrke det sosiale miljøet. Seiersten 

gjennomfører årlig programmet «Alle har en psykisk helse». Det er et pågående arbeid på 

alle skoler med å redusere andel elever som skårer lavt på nasjonale prøver, sikre tid til 

elevrådsarbeid og elevers psykososiale miljø.  

Kommunestyremelding for idrett, friluftsliv og nærmiljø er tatt opp igjen og skal legges fram i 

løpet av 2019. Link til Folkehelserapport 2018: Folkehelserapport 

7.3 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. 

Stedsutvikling handler om å utvikle praktiske, visuelle, miljømessige og sosiale kvaliteter ved 

stedet og om lokalisering av handel og annen næring, boliger, møteplasser og offentlige 

funksjoner. Stedsutvikling handler om å ivareta stedets kulturhistoriske og naturgitte verdier 

for fremtiden. Hovedmålet for stedsutvikling i tråd med Kommuneplanen 2013-2025 er en by 

og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god kommunikasjon, urbane kvaliteter, 

kulturhistoriske verdier og grønne verdier.  

Kommunen har store områdeplaner under arbeid som skal bidra til å nå målene for 

stedsutviklingen. Kommunedelplan for Nordre Frogn ble varslet igangsatt i 2014 og endelig 

vedtatt i 2018 etter megling med Fylkesmannen. Hovedformålet med planen er å 

videreutvikle Nordre Frogn med utgangspunkt i Dal og Dal skole. Områdeplanen for Kolstad, 

Klommestein skog og Odalen ble vedtatt sendt på høring og offentlig ettersyn høsten 2018 

og gir rom for etablering av i overkant av 820 boliger.  

Områdeplan for Gamle Drøbak ble sendt på høring i 2017, og det kom inn flere innsigelser til 

planen. I 2018 ble det arbeidet med å løse disse innsigelsene. Det tas sikte på ny 

førstegangsbehandling i august 2019. Områdeplanen for Seiersten, Dyrløkke og Ullerud skal 

bidra til bedre sammenheng mellom Dyrløkke og Gamle Drøbak og styrke Gamle Drøbak 

sentrum. Planen ble lagt fram til førstegangsbehandling i juni 2018, men ble først behandlet i 

oktober. Da ble det vedtatt at behandlingen skulle utsettes i påvente av flere utredninger. 

Arbeid med disse pågår utover i 2019.  

I 2018 er kommunestyremelding om utvikling av kommunens eiendommer til omsorgsboliger 

vedtatt og kommunestyremelding om bolig (2018) vedtatt sendt på høring. Disse to 

meldingene erstatter kommunestyremelding om boligutvikling fra 2012.  
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7.4 Næringsutvikling og verdiskaping  

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

Mål for næringsutvikling i Kommuneplanen for Frogn 2013 – 2025 er blant annet å skape liv i 

sentrum med et godt tilbud av handel og service, satsing på kompetanse- og kulturintensive 

næringer samt at arealkrevende næring som lager, engros, transport og industri lokaliseres 

nær riksveiene på aksene nord-syd og øst-vest. Både områdeplan for Gamle Drøbak og 

områdeplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke har som formål å legge til rette for god 

sentrumsutvikling med rett næring og service på rett sted. Det jobbes internt i kommunen og i 

samarbeid regionalt for å styrke og øke verdiskapingen spesielt innenfor reiseliv-, kultur-, 

natur-, og opplevelses-relaterte næringer. 

I tillegg til Frogn kommunes lokale mål for næringsutvikling, som bl.a. å skape liv i sentrum, 

handel og service, er det viktig å sette kommunen på kartet som en attraktiv kommune for 

etablering av flere mindre bedrifter. Det er vedtatt flere planer som legger til rette for 

arealkrevende næring i utkanten av tettstedet, blant annet på Holt, Måna og Holter deponi. 

Kommunestyret vedtok i 2016 å nedsette en politisk næringskomité som la fram en rapport 

om videre arbeid med å lage en strategisk næringsplan for Frogn. I 2017 ble det opprettet en 

stilling som næringsrådgiver i Frogn kommune. Næringsrådgiveren har blant annet jobbet 

med å styrke samarbeidet og kommunikasjonen mellom kommunen og næringslivet, og med 

en kommunestyremelding/strategisk næringsplan som ble vedtatt i 2018. Gjennom arbeidet 

med strategisk næringsplan skal kommunen utvikle samarbeidet med allerede etablerte 

innovasjon og nettverk- og kompetanse miljøer i Akershus fylke.  

7.5 Befolkningsutvikling 

I henhold til kommuneplanen 2013-2025 er det et mål med en jevn og balansert 

befolkningsutvikling på gjennomsnittlig 1,5 prosent befolkningsvekst årlig. Gjeldende 

kommuneplan har lagt til grunn en forventing om bygging 100 boliger i gjennomsnitt per år. I 

den forrige kommuneplanperioden 2006-2018 er det bygget i snitt 99 boliger per år, samtidig 

hadde Frogn en befolkningsvekst på ca. 1,25 prosent årlig (SSB tall).  

I årene 2014 - 2018 har boligbyggingen i snitt vært ca. 35 boliger per år (tall hentet fra 

Gisline/matrikkelen). Samtidig har befolkningsveksten stagnert og i enkelte år vært negativ. 

Frogn har en betraktelig andel lavere barn enn landet som helhet. Sammenligner vi oss med 

Akershuskommunene har Frogn lavest andel barn mellom 1-5 år og en langt høyere andel 

eldre over 80 år. Grunner til befolkningssammensetning med færre barn og unge er negativ 

fødselsrate, noe som igjen har sammenheng med relativt få i fruktbar alder. I tillegg har vi 

redusert tilflytting av småbarnsfamilier og unge voksne mellom 20 og 30 år. 
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7.5.1 Folkemengde 

Utviklingen de siste fem årene, per 1. januar. Kilde SSB. 

 

 

Snittveksten de siste fem årene har ligget på 0,25 prosent, eller i snitt 36 personer i økning 

per år.  
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7.5.2 Aldersfordeling 

Tabellen viser utviklingen fordelt på funksjonelle alderskategorier. Grønne tall viser oppgang, 

røde tall nedgang i alderskategorien i løpet av det siste året.  

Folkemengde per 1. januar   

   2014 2015 2016 2017  2018 2019 

0 år 157 118 125 115 112 99 

1-5 år 886 858 809 755 718 698 

6-12 år 1 436 1 418 1 414 1 424 1418 1378 

13-15 år 597 601 600 620 609 629 

16-19 år 899 887 847 806 816 802 

20-44 år 4 417 4 326 4 261 4 201 4072 4042 

45-66 år 4 970 5 005 5 070 5 177 5281 5336 

67-79 år 1 748 1 876 1 980 2 039 2 088 2117 

80-89 år 469 473 487 511 532 569 

90 år eller eldre 92 94 102 95 89 91 
Kilde: SSB 

 

Fra 2018 til 2019 har Frogn hatt en nedgang i alle aldersgrupper under 44 år med unntak av 

de mellom 13-15 år- Samtidig har vi hatt en økning i aldersgruppene over 45 år. Utviklingen 

med vekst av innbyggere over 45 år og reduksjon i aldersgruppene under 15 år vedvarer.  

Nedgangen i barnetall henger trolig sammen med nedgangen i kategorien 20-44 år. Vi får 

færre innbyggere i fruktbar alder. 

 

Årstall 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Folketall 15671 15656 15695 15743 15735 15796 

Endring antall -15 39 48 -8 61 91 
Endring prosent -0,10 0,25 0,31 -0,05 0,39 0,58 

Nettoflytting -29 29 44 5 70 100 
Fødselsoverskudd 16 11 2 -17 -9 -9 

Kilde: Akershus fylkeskommune 
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7.6 Boligutviklingen  

Mål fra kommuneplan for Frogn 2013-2025 

 Boligstrukturen er mangfoldig og variert. 80 prosent av nye boliger som bygges i løpet 

av planperioden er leiligheter og rekkehus  

 Et styrket befolkningsgrunnlag ved Dal-Brevik  

Videre skal kommunen legge til rette for at det i snitt bygges cirka 100 boliger i året. Målet 

om 80 % leiligheter og rekkehus knytter seg til en befolkningsutvikling med flere eldre, og 

flere husstander med færre personer. Rekkehus og boliger på bakkeplan er en mangelvare i 

Frogn og særlig virkningsfullt om en ønsker å trekke barnefamilier til kommunen. Dette 

bekreftes i en nylig gjennomført i undersøkelse om boligpreferanser fra Prognosesenteret 

2018. 

7.6.1 Antall boliger fra 2013-2017 

 

Kommunen kan sette en øvre grense, men det er markedet som bestemmer hvor mange 

boliger som kommer til hvert år, og det er derfor hensiktsmessig å se utviklingen over flere 

år. I 2011 hadde vi for eksempel en mye høyere byggetakt, med 326 boliger og i 2013 ble 

det bygd om lag 96 boliger. Fra 2014 til 2017 har boligbyggingen vært på om lag 35 boliger 

per år. Den lave boligbyggingstakten forklarer delvis den forsiktige befolkningsveksten i 

2014, 2015 og 2016. 

I 2018 ble det bygd totalt 30 boliger alle med hybelleilighet. I tillegg ble det bygd 3 

tomannsboliger1.  

I 2018 ble det i alt vedtatt fem reguleringsplaner, Tåjebukta, Batteriveien 20, 

Vårstigen/Elleveien, Gulliksbakken 13 og Skogveien 31-35. 

                                                

1 Bygninger som har fått rammetillatelse og igangsettingstillatelse.  
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7.6.2 Boligtyper 

Frogn kommune har totalt ca. 6 500 boliger hvorav ca. 3 800 eneboliger (tall fra 

Gisline/matrikkelen). Småhusbebyggelse dominerer boligtilbudet i Frogn. Eneboligandelen 

ligger i dag på ca. 60 prosent av boligmassen, i tillegg kommer 16 pst leiligheter, 13 prosent 

rekkehus og 7 prosent tomannsboliger. 

Byggingen siste år forsterker trenden med at det bygges eneboliger og få leiligheter og 

rekkehus. Når vi ser på utviklingen over tid, ser vi at andelen eneboliger utgjør ca 80 pst av 

utbyggingen av boliger i perioden 2013-2018. Det har tilsvarende vært en nedgang i antall 

tomannsboliger og rekkehus, mens antallet boligblokker utgjorde 27 % av den økte 

bygningsmassen i femårsperioden. Dette er langt unna målsettingen i kommuneplanen om at 

80 pst av nybygg skal være leiligheter og rekkehus.  

Boligtyper og -størrelser vil i stor grad påvirke hvor mange boliger det blir nødvendig å bygge 

for å nå målet for befolkningsvekst.  

Med de gjeldende trendene med flytting, fødselsoverskudd og færre mennesker per bolig, 

ser det ut til at det er behov for en høyere boligbyggetakt om det nåværende målet om 1,5 

prosent befolkningsvekst skal nås. 100 boliger per år kan bli et for lavt antall om kommunen 

skal få tilstrekkelig tilflytting og bosetting av yngre mennesker i fruktbar alder.  

Vi forventer høyere byggetakt og en annen boligsammensetning når de to store 

områdeplanen Seiersten, Ullerud og Dyrløkke og Kolstad, Klommestein skog og Odalen, er 

ferdig regulert. Når det gjelder skolene og barnehagene er det i dag noe ledig kapasitet – det 

er således mulig å ta høyde for høyere vekst.  

7.7 Beredskapsarbeid  

Vi har jobbet systematisk på alle nivå for å sikre at Frogn skal være et trygt og robust 

samfunn.  

Beredskapsplanene er reviderte og oppdatert i henhold til lovverket og endringer i 

organisasjonen. Prinsippet kontinuerlig forbedring er utgangspunkt for alle justeringer i 

planverket. 

Vi øver jevnlig for å sikre at kriseledelsen er mest mulig rustet til å håndtere en hendelse. 

Øvelser deles inn i tre kategorier: 
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Det har blitt gjennomført en øvelse for kriseledelsen. Dette var en spilløvelse innenfor temaet 

informasjonssikkerhet. 

I forbindelse med øvelsen ble det holdt samlinger i forkant, og evaluering etter øvelsen for å 

sikre best mulig læringsutbytte.  

Øvelsen har gitt godt læringsutbytte både på individnivå og på systemnivå og er med på å 

bygge opp under målet i kommuneplanene om at Frogn kommune er et trygt og robust 

lokalsamfunn. Beredskapsplaner har blitt oppdatert etter øvelsen.  

Det har vært fokus på hverdagsberedskap og vi har gjennomført kurs for ansatte på bl.a. 

skoler og barnehager. 

 
  

Diskusjonsøvelse

•Øvingsdeltakerne 
diskuterer en 
problemstilling på 
bakgrunn av et scenario. 
Øvelsen gjennomføres 
ved at alle deltakerne 
samles i ett felles rom, og 
all kommunikasjon skjer 
her.

Spilløvelse

•Alle deltakerne samles i 
ett felles rom, og all 
kommunikasjon skjer her. 
Ingen tiltak skal 
iverksettes fysisk og 
ingen kontakt skal tas 
utenfor rommet. 
Deltakerne skal diskutere 
seg gjennom både 
spesifikke og generiske 
problemstillinger relatert 
til scenarioet

Fullskalaøvelse

•Øvelsen består av alle 
elementene som inngår i 
en spilløvelse, i tillegg til 
funksjoner som utfører et 
praktisk arbeid. Under en 
fullskalaøvelse vil man 
ofte iscenesette et 
skadested/ulykkessted, 
hvor innsatsmansskapet 
skal øve
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7.8 Styringsindikatorer 

Mål Hva skal 
måles? 

 

 

Målemetode 

2018 

2018 Kommuneplan 
2013-2025 Måleindikatorer Målemetode 

Resultat 
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/bar
ometer, 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 

32 
 
 
 
 

LF 2 

15,9 
 
 
 
 
 

LF3 

Ikke utført 

LF 1 

22 
 
 
 
 

LF 2 

7 
 
 
 
 
 

LF3 

5 

LF 1 

25 
 
 
 
 

LF 2 

13 
 
 
 
 
 

LF3 

4 

 

 

 
LF4-6 

Vannforsyningsstabilit
et 

- Brudd på leveranse 

 

- Avvik på kvalitet 

 

- Antall meter 
rehabilitert 

LF 4-6 

Årlig rapportering 
til Mattilsynet på 
alle 3 indikatorer 

 LF 4-6 

7 

 

 

0 

 

268 

LF 4-6 

0 

 

 

0 

 

1 km 

LF 4-6 

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 

Ikke utført 
 
 
 

KE 2 

43 700 liter 
innkjøpt 

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 (IB) 

KE 3 

Telling 

 KE 3 

0 
 

KE 3 

200 m 

 

KE 3 

100m 
 

 
KE 4 

Antall tilrettelagte 
sykkeloppstillingspunk
ter (IB) 

KE 4 

Telling 

 KE 4 

42 

KE 4 

20 

KE 4 

10 

 
KE 5 

Antall lavutslipp og 
fossilfrie lette- og 
tunge kjøretøy 

KE 5 

Antall fossildrevne 
TK 5 kjøretøy 
erstattet av 
lavutslipps –og 
fossilfrie kjøretøy 

 KE 5 

2 

KE 5 

8 

KE 5 

4 
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Mål Hva skal 
måles? 

 

 

Målemetode 

2018 

2018 Kommuneplan 
2013-2025 Måleindikatorer Målemetode 

Resultat 
2018 

Ønsket Godt nok 

 
KE 6 

Vedlikehold av 
kommunale bygg-
kr/m2 

KE6 

KOSTRA 

 KE6 

Kr 34/m2  

KE 6 

100 kr/m2 

KE 6 

70 kr/m2 

Stedsutvikling, 
bolig- og nærmiljø 

En by- og 
tettstedsutvikling 
basert på tydelig 
senterstruktur, god 
kommunikasjon, 
urbane kvaliteter, 
kulturhistoriske 
verdier og grønne 
verdier 

S 1 

Tilfredshet med 
utviklingen av 
kommunesenteret – 
Drøbak by  

S 2 

Antall arrangementer 
på kommunens 
utendørs møteplasser 

S 1 

Innbygger- 
undersøkelse 

 

 S 2 

Intern måling – 
telling av antall 
utendørs 
arrangementer 
som kommunen 
tilrettelegger for 

 

 

S 1 

Ikke utført 

 

 

S 2 

40 

 

S 1 

5 

 

 

S 2 

15 

 

S 1 

4 

 

 

S 2 

10 

 

 

 
S 3 

Antall nyetablerte 
og/eller rehabiliterte 
nærmiljøanlegg 
gjennom grønne 
samarbeid* 
 

S 4 (tidligere LF 5) 

Antall gjennomførte 
byggesaksbefaringer 

 

S 5 (tidligere LF 6) 

Antall innvilgede 
dispensasjoner fra 
reguleringsplan og 
kommuneplan i 
HMPB. 

S 3 

Telling 
 
 

 
 
 

S 4  

Telling 
 
 
 

S 5  

Telling 

 S 3 

1 

 

 

 

S 4 

40 

 

 

S 5 

16 

S 3 

4 

 

 

 

S 4 

20 

 

 

S 5 

10 

 

S 3 

2 

 

 

 

S 4 

10 

 

 

S 5 

20 

 

 

 

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 

Ikke utført 
 
 
 

N 2 

100 (kommune 
NM 2018) 

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 

0 

N 3 

4 

N 3 

2 
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7.9  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: 
LF3: Det er ikke gjennomført innbyggerundersøkelse i 2018.   

 

LF4: I forhold til indikator på vannforsyningsstabilitet og brudd på leveranse er det ikke 
unormalt at kommuner har 3-4 vannlekkasjer som oppdages per år. I 2018 har det vært 7 
vannlekkasjer, mens vi i flere år har hatt få. Det er tilfeldig når det oppstår vannlekkasjer.  

 

LF6: Planlegging av rehabilitering av ledningsnett er tidkrevende, og kommunen prioriterer 

steder hvor vi har hatt mange brudd. Det må legges opp provisoriske løsninger, og vi må 

bestille hjelp fra eksterne firma. Hos eksterne firma står man i kø, og vi er en liten kommune, 

som da kommer lengre bak i køen enn for eksempel Asker og Bærum. Kommunen har ikke 

stor bemanning på vann- og avløpsprosjektene, og disse omfatter både rehabilitering og 

legging av nye ledninger. Til sammen gjør dette at rehabiliteringstakten blir noe lavere enn 

ønsket. Per utgangen av 2018 hadde kommunen 84919,53 meter vannledning, og 2018 gav 

altså en utskiftning på 0,3 % av ledningsnettet. Prosentvis årlig utskiftning bør være på minst 

1 % med tanke på levetiden til vannledninger.  

Se oppdatert folkehelserapport for 2018: Folkehelserapport. 

 

 

Klima og energi 

Hovedmål: Kommunens totale klimagassutslipp er halvert innen 2030 (sett i forhold til 
1991-nivå).  

 
Kommentar til indikatorer: 

KE1: Det er ikke gjennomført innbyggerundersøkelse i 2018.   

 

KE 2: Resultatet overstiger måltall. Kommunen inngikk i 2016 en energisparekontrakt, en 

såkalt EPC (Energy Performance Contracting). Kontrakten innebar utbedring av ventilasjons- 

og varmesystemer i kommunale bygg. Entreprenøren gikk konkurs før arbeidet var ferdigstilt. 

På grunn av dette har det vært nødvendig å kjøpe inn mer fyringsolje enn forutsatt, i 

hovedsak til Dal skole. Det er i 2018 kjøpt inn betydelig mindre enn tidligere år, da det ble 

innkjøpt ca 70 000 liter årlig. Energisparetiltak knyttet til gjenstående oljefyringsanlegg skal 

ferdigstilles innen høsten 2019.  Målsettingen om å bare ha olje som spiss- eller 

reserveenergikilde på alle bygg ved strømbrudd vil forhåpentligvis være nådd i løpet av 

sommeren 2020.  

KE3: Det ble ikke bygd nye fortau i 2018. Det er regulert nytt fortau langs Vestbyveien, men 
grunnerverv må først avklares og prosjektet blir ikke realisert i før 2020.  
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KE5: Det er to tunge kjøretøy i 2018. Det ene er en Wille (hjullaster) og en gravemaskin. 
Begge er lavutslipp, Euro 5. 

 

KE 6: Vedlikehold av kommunale bygg-kr/m2: Kr 33 per kvm i 2018.  

For vedlikehold av barnehager og skoler er det estimert et behov på rundt 10 millioner, dette 

er uten oppgraderingskostnader på 12,7 millioner for barnehagene.  Ved tilsyn har det vært 

en tendens til at det tar lang tid å lukke avvik. En av årsakene til dette er begrensede midler 

til vedlikehold og usikkerhet rundt framtidig drift av barnehagene. Dette vil kunne påvirke 

barn og unges inneklima. Mange av barnehagene og skolene holder til i nyere lokaler med 

mindre utfordringer knyttet til inneklima- Behovet er størst i den eldre delen av 

bygningsmassen.  

 
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: Det er ikke gjennomført innbyggerundersøkelse i 2018.   

 

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 2019.  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 blir en møteplass hvor generasjoner 
kan møtes. Initiativ til nærmiljøanlegget/parken kom fra ungdommens kommunestyre. 
Rådmannen jobber også med å vurdere bruk av Museumsskogen og Oppegårdtjern i tråd 
med verbalvedtak vedtatt av kommunestyret. Det legges frem et eget notat om status for 
dette arbeidet. 

 

Lenke til kommunestyremelding om boligutvikling fra 2012. 
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Næringsutvikling og verdiskaping 

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

ferieby. 

N1: Det er ikke gjennomført 
innbyggerundersøkelse i 2018.   

  

N2: Rangering på NHOs kommune 

NM tall (2018) er Frogn rangert på 

plass nr. 100. Her har vi ikke nådd 

målet vårt. Det er 

demografiindikatoren hvor vi har falt 

fra 75 plass i 2012 til 281 plass i 

2017 som er hovedårsaken til at vi 

faller ned til en 100 plass. Frogn er 

imidlertid rangert på 20 plass og er 

med i topp 20 listen for hele landet 

når det gjelder 

næringslivsindikatorene (næringslivsvariasjon, inntektsnivå, privat sysselsetting og 

kommunens kjøp av private tjenester.) Frogn har bedret plasseringen sin på alle områder- 

næringsliv, arbeidsmarked, kompetanse og kommuneøkonomi, bortsett fra demografi.  

Lenke: Strategisk næringsplan vedtatt 11. juni 2018.  
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8 Kommunebarometeret 

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 151 

nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere 

en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. 

Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, foreløpige tall for 

2018. I tillegg hentes offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, 

Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra 

Telemarksforsking. 

Kommunebarometeret 2019 (tall fra 2018) blir tilgjengelige i april, men kommunen er gjort 

kjent med sin egen plassering den 29. Mars. 

I Kommunebarometeret rangeres kommunene etter plassering blant alle landets 422 

kommuner. I tabellen under vises Frogn kommunes plassering de siste ti årene. 

Utvikling over tid (sammenliknbar serie) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nøkkeltallene alene 357 383 288 238 180 216 143 166 267 298 

- justert for  

økonomiske forutsetninger 
357 352 207 169 117 156 83 109 187 225 

Grunnskole    111 87 107 28 24 26 48 

Pleie og omsorg 225 221 285 308 349 382 365 386 377 370 

Barnevern     34 27 38 76 158 100 

Barnehage      370 319 277 338 389 

Helse 329 311 306 303 384 388 401 382 393 406 

Sosial 190 261 121 108 111 51 122 159 221 209 

Kultur 164 190 216 133 192 156 252 172 260 176 

Miljø og ressurser 56 45 63 82 37 30 43 64 97 113 

Saksbehandling 232 247 354 363 357 392 387 330 373  

Vann og avløp 4 58 183 125 16 81 102 81 30 51 

Økonomi 361 299 332 291 187 170 148 281 350 313 

Kostnadsnivå     145 101 97 186 145 126 

Nøkkeltall i bruk i 

barometeret 
47 69 110 116 127 123 126 141 152 151 

Antall kommuner rangert 

totalt 
429 429 429 429 428 428 428 426 423 422 

 

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2019-barometeret. 
Plasseringene vil derfor avvike fra det som ble rapportert for ett eller flere år siden. På den annen side 
er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig å få den. 
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9 Vedlegg 1 – Rapport finansforvaltningen 

Status på finansforvaltningen ligger i eget hefte og er tilgjengelig på kommunens 

hjemmesider under siden for årsmeldinger. 

Frogn kommune benyttet i 2018 ekstern uavhengig rådgiver, Finansinnkjøp. Rapporten i 

vedlegget er utarbeidet av Finansinnkjøp. 

Link ved publisering på nett 



13/19 Frogn kommune - Årsregnskap 2018 - 19/00047-1 Frogn kommune - Årsregnskap 2018 : Frogn kommune - Årsregnskap 2018

KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 13/19 Frogn kommune - Årsregnskap 2018 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00047-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse om Frogn kommunes årsregnskap for 2018 

Kontrollutvalget har i møte 27.05.19 i sak …. behandlet Frogn kommunes 
årsregnskap for 2018. 

Grunnlag for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen, 
datert 11.04.19, og rådmannens årsmelding for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og 
rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger.  

Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Frognskolen, Ullerud helsebygg, Helse, omsorg og 
koordinering og Eiendom at det er vesentlig merforbruk i forhold til budsjett. Det er 
redegjort for avvikene i rådmannens årsmelding. 

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 11.04.2019, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Frogn kommunes årsregnskap for 2018. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Frogn kommunestyre 

Vedlegg: 
Signert revisjonsberetning Frogn kommune 2018, Frogn kommune Regnskap 2018, 
Frogn kommune Finansrapport 2018 

Vedtak i saken sendes til: 
Frogn kommunestyre med kopi til Frogn formannskap 

SAKSUTREDNING: 

Hjemmel: 
Det følger av lov 25. september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml) § 77 nr. 4, 1. punktum: 

4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir
revidert på en betryggende måte.
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Det følger av forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner §§ 6 og 7: 
 
§ 6 Regnskapsrevisjon 
 Kontrollutvalget skal påse at kommunens og 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.  
 
§ 7 Uttalelse om årsregnskapet 
 Når kontrollutvalget har blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget 
avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av 
uttalelsen skal være formannskapet /kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende 
tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.  

 
Fakta i saken: 
 
Driftsregnskapet 
Netto driftsresultat 2018 ble på 1,1 mill. kroner, eller 0.1 % av driftsinntektene.  
Anbefalingene fra teknisk beregningsutvalg er at kommuner bør ha et netto 
driftsresultat på 1,75 %. 
 
Driftsinntektene ble 25 mill. kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes høyere 
rammetilskudd enn budsjettert, samt høyrer inntekter for enhetene fordi øremerkede 
tilskudd ikke er budsjettert i tilstrekkelig grad.  
 
Driftsutgiftene ble 41 mill. kroner høyere enn budsjettert.  Hovedårsaken til avviket er 
mangelfull budsjettering av utgifter til varer og tjenester som inngår i kommunenes 
tjenesteproduksjon, som blant annet omfatter innleie av konsulenttjenester og 
vikarbyrå i helseenhetene. I tillegg ble avskrivningene langt større enn budsjettert.  
 
Investeringsregnskapet  
Investeringsregnskapet for 2018 ble avsluttet med et underskudd på 111,6 mill. 
kroner. Dette skyldes en ikke budsjettert innbetaling av byggelån for Ullerud 
helsebygg.   
De 12 største investeringsprosjektene for 2018 hadde en samlet budsjettramme på 
193 mill. kroner, hvorav det i 2018 påløp utgifter på til sammen 168 mill. kroner.  
 
Kommunen har fortsatt en betydelig risiko for økte finanskostnader ved kun mindre 
endringer i renten. Det er betydelig renterisiko knyttet til investeringsnivået innen og 
etter fireårsperioden.  
 
Balanseregnskapet 
Disposisjonsfondet utgjør totalt 105 mill. kroner. Dette utgjør 9 % av de samlede 
driftsinntektene, noe som anses som en tilfredsstillende buffer for kommunens 
løpende drift.  
 
Kommunen kostnadsfører pensjonsutbetalinger over flere år, og har ved utgangen av 
2018 et akkumulert premieavvik på 39 mill. kroner inklusive arbeidsgiveravgift.  
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Uavhengig revisors beretning: 
KPMG AS har avgitt en ren revisjonsberetning, datert 11.04.2019. 
 
Avslutning: 
Rådmannen eller den han bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets møte og 
orientere om årsregnskapet eller årsberetningen samt svare på eventuelle spørsmål 
fra utvalgets medlemmer.  
 
Oppdragsansvarlig revisor eller den hun bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets 
møte og redegjøre for revisjonsberetningen og eventuelle andre dokumenter 
utarbeidet av revisor i sakens anledning, samt svare på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer.  
 
 
 
 
Ås, 23.04.2019 
 
 
 
Unni Westli  
Rådgiver 
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Innledning 
 

Frogn kommunes årsregnskap er avlagt etter forskrifter i medhold av kommunelovens kapittel 8 om årsregnskap og 

årsberetning og i henhold til god kommunal regnskapsskikk. 

Årsregnskapet består av følgende deler: 

 Driftsregnskap 

 Investeringsregnskap 

 Balanseregnskap 

 Obligatoriske økonomiske oversikter 

 Pliktige budsjettopplysninger 

 Noter 

 

Kommuneregnskapet er stilt opp i en driftsdel og en investeringsdel. I driftsdelen inngår kommunens løpende 

inntekter, og anvendelsen av disse (driftsutgiftene). I investeringsdelen inngår andre inntekter som ikke er løpende, 

og anvendelsen av disse (investeringsutgifter). Inntekter som inngår i investeringsdelen kan ikke anvendes til 

driftsformål, men det er anledning til å benytte løpende inntekter til investeringsformål. Lånte midler kan kun 

finansiere utgifter i investeringsregnskapet, og kan ikke benyttes til å finansiere driftsformål. 

 

Kommunens balanseregnskap viser status for kommunens eiendeler (anleggsmidler og omløpsmidler), gjeld 

(kortsiktig og langsiktig) og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret. 

 

 

 

 

Frogn 15. februar 2019 

 

 

Harald K. Hermansen                     Annett Eliassen 
Rådmann        Regnskapssjef 
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Økonomisk oversikt - drift 
1000 kroner 

  Note 
Regnskap 

2018 

Regulert 

budsjett 

2018 

Opprinnelig 

budsjett 

2018 

Regnskap 

2017 

DRIFTSINNTEKTER     

Brukerbetalinger -51 013 -48 253 -48 393 -45 293 

Andre salgs- og leieinntekter -102 802 -98 629 -98 629 -99 743 

Overføringer med krav til motytelse -114 615 -111 888 -59 732 -112 544 

Rammetilskudd  -264 295 -260 189 -260 189 -255 881 

Andre statlige overføringer -37 226 -29 145 -29 145 -45 242 

Andre overføringer -14 116 -13 809 -1 509 -2 565 

Inntekts- og formuesskatt -586 295 -583 042 -583 042 -572 415 

Sum driftsinntekter -1 170 363 -1 144 954 -1 080 639 -1 133 682 
      

DRIFTSUTGIFTER     

Lønnsutgifter 17 555 384 562 699 531 228 540 778 

Sosiale utgifter 3 149 427 145 326 145 326 142 867 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon1 142 685 116 239 115 630 132 477 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon2 9 186 620 171 635 180 133 178 413 

Overføringer  71 293 67 546 24 817 55 991 

Avskrivninger3 11 72 850 65 000 65 000 61 333 

Fordelte utgifter4 -521 8 808 9 614 -1 034 

Sum driftsutgifter 1 177 737 1 137 254 1 071 748 1 110 826 
      

Brutto driftsresultat 7 374 -7 701 -8 891 -22 856 
      

EKSTERNE FINANSINNTEKTER     

Renteinntekter og utbytte -3 954 -3 208 -3 208 -3 637 

Mottatte avdrag på lån -296 -180 -180 -81 

Sum eksterne finansinntekter -4 251 -3 388 -3 388 -3 718 
      

EKSTERNE FINANSUTGIFTER     

Renteutgifter og låneomkostninger 15 24 864 25 236 25 236 24 742 

Avdrag på lån 15 43 379 46 300 46 300 33 283 

Utlån  370 10 10 495 

Sum eksterne finansutgifter 68 613 71 546 71 546 58 521 
      

Resultat eksterne finanstransaksjoner 64 362 68 159 68 159 54 803 
      

Motpost avskrivninger3 11 -72 850 -65 000 -65 000 -61 333 

Netto driftsresultat -1 113 -4 542 -5 732 -29 387 
      

BRUK AV AVSETNINGER     

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 7 -18 309 -18 309 0 -23 559 

Bruk av disposisjonsfond5 7 -11 441 -1 190 0 -10 578 

Bruk av bundne fond6 7 -7 143 -3945 -3 945 -5 043 

Sum bruk av avsetninger -36 893 -23 444 -3 945 -39 180 
      

AVSETNINGER      

Avsatt til disposisjonsfond5 7 25 278 27 986 9 677 38 373 

Avsatt til bundne fond6 7 12 728 0 0 11 884 

Sum avsetninger 38 006 27 986 9 677 50 257 
      

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk                                                              20 0 0 0 -18 309 
 

1 Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes i hovedsak økte kostnader på strøm, matvarer, leie av lokaler, konsulenttjenester og vikarbyrå. 
2 Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes økte utgifter på kjøp fra kommuner og kjøp fra andre private.   
3 Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes manglende budsjettering. Økningen skyldes blant annet at Ullerud helsebygg var ferdig i 2017. 
4 Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes at konto 169000 Fordelte utgifter benyttes som «bufferkonto» for enhetene og at det ikke er 

gjennomført budsjettendring ved bruk av buffer. Inntekten skyldes en avregning for SFO-elev.  
5 Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes i hovedsak at det overføres et netto merforbruk fra 2017 til 2018 uten at det gjøres budsjettregulering 

for enhetene. Enkelte enheter får også med seg et merforbruk til 2019 på til sammen 6,0 millioner kroner, som er ført som bruk av disposisjonsfond.  
6 Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes at det inntektsføres eller settes av øremerkede tilskudd til eller fra bundne driftsfond i henhold til 

påløpte utgifter, uten at det gjøres budsjettjustering.  
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Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet 
 1000 kroner 

  Note Regnskap 2018 
Regulert 

budsjett 2018 
Opprinnelig 

budsjett 2018 
Regnskap 2017 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER     

Skatt på inntekt og formue -586 295 -583 042 -583 042 -572 415 

Ordinært rammetilskudd -264 295 -260 189 -260 189 -255 881 

Andre generelle statstilskudd -37 226 -29 145 -29 145 -45 242 

Sum frie disponible inntekter -887 817 -872 376 -872 376 -873 537 

      

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER     

Renteinntekter og utbytte -3 954 -3 208 -3 208 -3 637 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 24 864 25 236 25 236 24 742 

Avdrag på lån1 15 43 379 46 300 46 300 33 283 

Netto finansinntekter/-utgifter 64 289 68 329 68 329 54 389 

      

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER    

Til ubundne avsetninger2 7 25 278 27 986 9 677 38 373 

Til bundne avsetninger3 7 12 728 0 0 11 884 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 7 -18 309 -18 309 0 -23 559 

Bruk av ubundne avsetninger2 7 -11 441 -1 190 0 -10 578 

Bruk av bundne avsetninger3 7 -7 143 -3 945 -3 945 -5 043 

Netto avsetninger 1 113 4 542 5 732 11 078 

      

FORDELING      

Til fordeling drift -822 415 -799 505 -798 315 -808 071 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 822 415 799 505 798 315 789 762 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 -18 309 

 

1 Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes at det er gjort et estimat i budsjettsammenheng, mens det i regnskapet er beregnet nøyaktig. 
 

2 Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes i hovedsak at det overføres et netto merforbruk fra 2017 til 2018 uten at det gjøres budsjettregulering 

for enhetene. Enkelte enheter får også med seg et merforbruk til 2019 på til sammen 6,0 millioner kroner, som er ført som bruk av disposisjonsfond.  

 

 
3 Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes at det inntektsføres eller settes av øremerkede tilskudd til eller fra bundne driftsfond i henhold til 

påløpte utgifter, uten at det gjøres budsjettjustering. 
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Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet 
1000 kroner, eksklusive statstilskudd, rammetilskudd og bruk og avsetning til fond 

  Regnskap 2018 
Regulert budsjett  Opprinnelig budsjett  

Regnskap 2017 
2018 2018 

     

Til fordeling fra regnskapsskjema 1A 822 415 799 505 798 315 808 071 
     

Driftsutgifter pr. enhet    

Rådmannsgruppa 26 677 26 808 10 280 20 614 

Økonomi, digitalisering og IKT 24 480 26 733 26 520 26 121 

HR, politisk sekretariat og service 25 217 25 853 23 485 21 360 

Samfunnsplanlegging 9 441 10 315 10 220 9 292 

Barnehager 99 789 99 564 99 849 100 037 

Frognskolen 191 041 186 398 183 288 179 330 

Ullerud helsebygg 97 983 90 420 88 906 93 676 

Helse, omsorg og koordinering 94 861 88 684 88 172 88 661 

Tilrettelagte tjenester 61 160 62 792 62 014 57 943 

Psykososialt arbeid 92 184 87 573 86 793 89 175 

Kultur og frivillighet 28 985 29 126 28 582 25 908 

Eiendom 49 892 40 278 45 885 41 106 

Teknisk drift og forvaltning 14 699 24 345 23 539 11 821 

NAV 35 742 35 505 35 328 41 220 

Generelle inntekter og utgifter -29 736 -34 892 -14 547 -16 503 

Sum fordelt 822 415 799 505 798 315 789 762 

Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 -18 309 

 

Regnskapsskjema 1B omfatter ikke bruk av- og/eller avsetning til fond, statstilskudd, rammetilskudd etc. Tabellen vil 

derfor avvike fra tabellen i kapittel 2.3 i årsmeldingen 2018. Tabellen i årsmeldingen gir et riktig bilde i forhold til om 

enhetene har styrt innenfor vedtatt budsjettramme.   
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 Økonomisk oversikt - Investering 

1000 kroner 

  Note 
Regnskap 

2018 

Regulert 
budsjett 

2018 

Opprinnelig 
budsjett 

2018 

Regnskap 
2017 

INNTEKTER      

Salg driftsmidler og fast eiendom  5,11 -16 620 -50 000 -50 000 -162 

Andre salgsinntekter  0 0 0 -62 

Overføringer med krav til motytelse 1  -34 127 -110 584 -87 228 -72 440 

Andre overføringer 2  -12 878 0 0 -65 537 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -1 0 0 0 

Sum inntekter   -63 626 -160 584 -137 228 -138 201 

      

UTGIFTER       

Lønnsutgifter  4 636 0 0 3 205 

Sosiale utgifter  1 516 0 0 1 020 

Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon  178 592 307 384 249 514 401 246 

Overføringer  31 976 54 994 55 378 70 760 

Renteutgifter og omkostninger  8 0 0 119 

Sum utgifter   216 728 362 378 304 892 476 350 

      

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER      

Avdrag på lån 3  151 390 0 0 82 815 

Utlån  31 840 20 000 10 000 12 200 

Kjøp av aksjer og andeler 5 2 488 2 300 2 300 2 284 

Avsatt til bundne fond4 7 1 901 0 0 5 610 

Sum finansieringstransaksjoner   187 619 22 300 12 300 102 909 

      

Finansieringsbehov   340 720 224 094 179 964 441 058 

      

FINANSIERING      

Bruk av lån 15 -221 794 -221 794 -177 664 -337 201 

Mottatte avdrag på utlån 7 -4 970 0 0 -8 656 

Bruk av disposisjonsfond 7 -2 300 -2 300 -2 300 -95 201 

Bruk av bundne fond3 7 0 0 0 0 

Sum finansiering   -229 064 -224 094 -179 964 -441 058 

      

Udekket / Udisponert   111 656 0 0 0 

 

1 Momskompensasjon, avvik fra budsjett skyldes at framdriften er forsinket i forhold til budsjettforutsetningene. 
2 Gjelder mottatt tilskudd til svømmeanlegg (Bølgen) (11,4 millioner kroner), vann- og avløpsprosjekter (1,0 millioner kroner), utlånssentral (0,2 

millioner) og nærmiljøanlegg 0,2 millioner.  
3 Det store budsjettavviket skyldes at det i 2018 ble tilbakebetalt byggelån på Helsebygget på 148 millioner kroner. Det resterende gjelder ordinære 

avdrag på startlån i 2018. 
4 Ekstraordinære innfrielser på Startlån i 2018 (1,7 millioner kroner), som tilbakebetales til Husbanken i 2019 og avsetning til etablering av 

utlånssentral (0,2 millioner kroner) 

 

Generell kommentar til hovedoversikten: 

Avvikene mellom budsjett og regnskap skyldes at det for enkelte av prosjektene ikke er foretatt budsjettjusteringer i 

samsvar med fremdriftsplan.  
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Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet 
1000 kroner 

  Note Regnskap 2018 
Regulert budsjett 

2018 
Opprinnelig 

budsjett 2018 
Regnskap 2017 

FINANSIERINGSBEHOV     

Investeringer i anleggsmidler 6,11 216 728 362 378 304 892 476 363 

Utlån og forskutteringer 31 841 22 300 12 300 12 193 

Kjøp av aksjer og andeler                                   5   2 487 0 0 2 278 

Avdrag på lån1 15 151 390 0 0 82 815 

Avsetninger 7 1 901 0 0 5 610 

Årets finansieringsbehov 404 346 384 678 317 192 579 259 
      

FINANSIERING      

Bruk av lånemidler -221 794 -221 794 -177 664 -337 201 

Inntekter fra salg av anleggsmidler                    11 -16 620 -50 000 -50 000 -162 

Tilskudd til investeringer2 -12 878 0 0 -65 537 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -39 097 -110 584 -87 228 -81 096 

Andre inntekter  -1 0 0 -62 

Sum ekstern finansiering -290 390 -382 378 -314 892 -484 058 
      

Bruk av avsetninger -2 300 -2 300 -2 300 -95 201 

Sum finansiering -292 690 -384 678 -317 192 -579 259 

      

Udekket / Udisponert 111 656 0 0 0 
 

1 Det store avviket mellom regnskap og budsjett skyldes manglende budsjettering av tilbakebetalt byggelån på Helsebygget på 148 millioner kroner. 

Det resterende gjelder ordinære avdrag på startlån i 2018. 

 
2 Gjelder mottatt tilskudd til svømmeanlegg (Bølgen) (11,4 millioner kroner), vann- og avløpsprosjekter (1,0 millioner kroner), utlånssentral (0,2 

millioner) og nærmiljøanlegg 0,2 millioner. 

 
Generell kommentar til hovedoversikten: 

Avvikene mellom budsjett og regnskap skyldes at det for enkelte av prosjektene ikke er foretatt budsjettjusteringer i 

samsvar med fremdriftsplan.  
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Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskapet 
1000 kroner 

  Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 
  2018 2018 2018 2017 

Agresso Follo 1 190 4 000 3 000 1 481 
Akvariet, oppgradering 13 2 500 2 500 164 
Badeparken, rehabilitering 1 894 12 226 3 000 1 126 
Biblioteket, digitalisering 190 171 0 0 
Bil - Utvikling, tilrettelegging og omsorg 0 0 0 887 
Bomberom Drøbak skole HP 2018-2021 818 1 500 1 500 0 
Brygger sjøtorvet 0 0 0 1 886 
Dal skole, ventilasjon gymsal 0 0 0 149 
Dypvannskai og nytt akvarium 22 498 1 000 1 502 
Dyrløkkebakken omsorgsboliger (HP 2019-2022) 121 0 0 0 
Elektronisk arkiv  0 3 732 0 0 
Energy Performance Contracting 6 173 7 079 0 23 680 
Flerbrukshus 1 319 488 1 000 512 
Follo barne- og ungdomsskole 4 264 4 585 0 7 915 
Follo Museum 0 0 0 12 970 
Forprosjekt fortau ved Elleveien 1 957 1 200 0 384 
Forsk. gang- og sykkelsti Dalsbekk – Glennekrysset 3 0 0 3 
Gropa ladestasjoner 0 0 0 292 
Grunnerverv 0 177 0 0 
Helsebygg 1 933 -1 149 0 62 024 
Helsebygg - Inventar og utstyr  5 641 10 455 0 21 633 
Hjelpemiddelsentralen 0 0 0 444 
Hovedplan vann og avløp 32 493 72 810 32 000 11 532 
IKT investering 1 881 13 300 6 000 1 502 
IKT investering skole 4 324 5 723 4 500 2 633 
Inventar kontorer Frognhallen 1 353 1 100 0 0 
Inventar/ møbler kommunale formålsbygg 0 400 400 0 
Investering Kirken 1 000 1 000 1 000 1 100 
Investeringer i boliger 8 086 19 060 103 000 20 449 
Investeringer i boliger til bosetting av flyktninger 0 15 000 0 0 
Julebelysning Drøbak sentrum 0 80 0 0 
Kjøp av aksjer i Follo Futura 0 0 0 7 
Kommunale veier  6 072 16 857 8 000 4 234 
Konseptutredning nytt rådhus 165 0 0 0 
Kopås 3 437 3 212 0 11 401 
Maskinpark Eiendom 306 650 350 256 
Maskinpark MIK  5 757 3 500 3 500 2 389 
Nedgravde søppelkontainere 336 7 166 0 150 
Oppgradering brann formålsbygg 20 750 750 0 
Oppgradering Garderveien 9 676 10 000 10 000 206 
Oppgradering Smia 1 855 3 000 3 000 0 
Oppmålingsutstyr 200 200 200 0 
Parkeringsautomater 0 113 0 377 
Paviljong - Seiersten Skole 1 233 400 0 0 
Prosjektering Gropa 0 800 800 0 
Rehabilitering av brygger og havner 250 3 700 0 1 532 
Rehabilitering bygg 2 989 11 654 12 600 6 846 
Rehabilitering gamle gymsal Drøbak skole  216 6 000 6 000 0 
Rehabilitering Hospitalet 9 6 580 6 000 0 
Risiko og sårbarhet 534 2 157 2 500 5 151 
Rømningsvei Heer 221 215 0 181 
Seiersten stadion, oppgradering 316 5 494 0 5 171 
Skanseveien 40 8 062 8 000 8 000 0 
Skatepark seiersten 8 999 10 000 9 700 258 
Startlån 0 0 0 28 
Sti Rogneveien 0 180 0 0 
Svømme/badeanlegg  84 156 41 403 50 000 238 711 
Tiltaksplan IFN 4 265 7 955 4 250 2 238 
Tinglysning 0 1 494 0 0 
Toalett Gyltholmen 0 369 0 0 
Trafikksikkerhetstiltak  301 2 500 2 500 1 749 
Uteleker, skoler og barnehager 20 1 163 1 000 837 
Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018 1 185 9 188 7 000 20 089 
Vann- og avløpsledning Odalen-Haveråsen 1 0 0 15 
Velferdsteknologi 850 5 600 5 500 0 
Vestbyveien - trafikksikkerhetstiltak 622 16 142 4 342 265 

Totalsum 216 728 362 378 304 892 476 363 

 
Avvikene mellom budsjett og regnskap skyldes at det for enkelte av prosjektene ikke er foretatt budsjettjusteringer i samsvar med 
fremdriftsplan. Se note 6 for kommentarer til enkelte av prosjektene. Enkelte prosjekter har negativt regulert budsjett. Dette skyldes 
overføring av merforbruk for 2017 til 2018.   
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Balanseregnskapet 
1000 kroner 

 
  Note Regnskap 2018 Regnskap 2017 

EIENDELER    

A. ANLEGGSMIDLER   

Faste eiendommer og anlegg 11 2 253 062 2 165 013 

Utstyr, maskiner og transportmidler 11 208 631 165 516 

Pensjonsmidler 3 1 021 007 926 276 

Utlån  86 971 60 069 

Aksjer og andeler 5 34 914 32 999 

Sum anleggsmidler 3 604 585 3 349 873 
    

B. OMLØPSMIDLER   

Kortsiktige fordringer 166 010 297 257 

Kasse, postgiro, bankinnskudd 228 146 188 650 

Premieavvik 3 39 231 48 019 

Sum omløpsmidler 433 387 533 925 
    

Sum eiendeler   4 037 973 3 883 799 

    

EGENKAPITAL OG GJELD   

C. EGENKAPITAL   

Disposisjonsfond 7,20 -105 195 -93 658 

Bundne driftsfond 7 -37 768 -32 187 

Ubundne investeringsfond 7 -7 343 -7 343 

Bundne investeringsfond 7 -14 285 -12 379 

Prinsippendringer 19 -5 028 -5 028 

Regnskapsmessig mindreforbruk 0 -18 309 

Regnskapsmessig merforbruk, udekket investering 111 656 0 

Kapitalkonto 8 -907 383 -742 774 

Sum egenkapital -965 346 -911 680 
    

D. GJELD    

LANGSIKTIG GJELD   

Pensjonsforpliktelser 3 -1 173 559 -1 110 479 

Obligasjonslån 15 -250 000 -425 117 

Sertifikatlån 15 -133 585 0 

Andre lån 15 -1 273 632 -1 239 869 

Sum langsiktig gjeld -2 830 775 -2 775 465 
    

KORTSIKTIG GJELD   

Annen kortsiktig gjeld -241 851 -196 654 

Sum kortsiktig gjeld -241 851 -196 654 
    

Sum egenkapital og gjeld -4 037 973 -3 883 799 
    

MEMORIAKONTI:   

Ubrukte lånemidler 133 573 168 367 

Andre memoriakonti 16 13 712 8 470 

Motkonto for memoriakontiene -147 285 -176 837 

Sum memoriakonti 0 0 
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Note 1 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering 
 

Kommuneregnskapet er utarbeidet i henhold til kommuneloven med tilhørende forskrifter og god kommunal 
regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk gir ut kommunale regnskapsstandarder (GKRS).  
Kommunen følger gjeldende regnskapsprinsipper. 
 
Arbeidskapitalprinsippet betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, 
fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.  
 
Bruttoprinsippet betyr at alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder 
også interne finansieringstransaksjoner. 
 
Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er tatt med i 
årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. For lån er kun den delen av lån som faktisk 
er brukt i løpet av året, ført i investeringsregnskapet. Den delen som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.     
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for 
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.  
 
 
Anleggsmidler 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av 
anleggsmidlene er lavere enn balanseført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, er det foretatt 
nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den 
økonomiske levetiden. Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med 
anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr. 2. dvs. at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. 
Avskrivningene startes året etter at prosjektet er ferdigstilt. 
 
All leasing er behandlet som operasjonell leasing. 
  
Omløpsmidler    
Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.   
 
Fordringer    
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende verdi.    
 
Kortsiktig gjeld 
Kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende 
 
Organisering av kommunens virksomhet    
Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak av 

Drøbak Frogn Idrettsarena KF og de tjenester som er organisert i følgende IKS, AS og administrative samarbeid. 

Organisasjonsform/ eiere Deltakende kommuner/eiere Verts-kommune Adresse     

Regionråd 

Follorådet 

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, 

Ski, Vestby, Ås og Akershus 

fylkeskommune 

Sekretariatet holder til i 

Oppegård. 

Postboks 510 

1411 Kolbotn 

 

Aksjeselskaper 

Øst 110 Sentral IKS 

Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, 

Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, 

Eidsberg, Rakkestad, Marker, Aremark, 

Råde, Våler, Rygge, Enebakk, Frogn, 

Oppegård, Ski, Vestby og Ås. I tillegg 

kommunene knyttet til tidligere Romerike 

110 sentral. 

Ski Vestveien 16 

1400 Ski 
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Organisasjonsform/ eiere Deltakende kommuner/eiere Verts-kommune Adresse 

Drøbak vaskeri AS 
Frogn Frogn Holterkollveien 2 

1440 Drøbak 

Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik AS 

Frogn og Hurum Frogn Havnegaten 4 

1440 Drøbak 

Follo Futura AS 

Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og 

Ås kommuner, Akershus fylkeskommune, 

samt Ås, Ski, Frogn og Vestby Rotary 

Ås Postboks 112 

1431 Ås 

    

 

Interkommunale selskaper (IKS) 

Follo lokalmedisinske senter IKS 
Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski 

og Ås 

Ski Vardåsveien 3 

1400 Ski 

Follo Kvalifiseringssenter IKS 

Frogn, Ski og Vestby Ski Postboks 3010 

1402 Ski 

Follo Ren IKS 

Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås Ås Kveldroveien 4 

1407 Vinterbro 

Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, 

Ski, Vestby, Ås 

Ås Langbakken 9 

1430 Ås 

Follo Brannvesen IKS 
Frogn, Ås, Ski, Oppegård, Nesodden 

og Enebakk 

Ski Postboks 364 

1401 Ski 

Søndre Follo Renseanlegg IKS 

Ås, Vestby (Frogn og Nesodden 

samarbeidsavtale) 

Vestby Haugerveien 175 

1540 Vestby 

 

Selskaper organisert etter kommuneloven  

Follo barnevernvakt  

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, 

Ski, Vestby og Ås 

Ski Follo Politikammer, 

Postboks 3390 

1402 Ski 

FIKS (Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat)  

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, 

Ski, Vestby og Ås 

Ås Postboks 195 

1431 Ås 

Kemneren i Follo 

Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og 

Ås 

Oppegård Postboks 510 

1411 Kolbotn 

        

Samarbeidsavtale 

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid 

i indre Oslofjord 

Hurum, Røyken, Asker, Bærum, Oslo, 

Oppegård, Ski, Ås, Nesodden og Frogn 

kommune. 

Oslo ivaretar det 

daglige arbeid 

Postboks 4735 

Sofienberg 

0506 Oslo 

Follo barne- og ungdomsskole 

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, 

Ski, Vestby og Ås 

Ski St Hansveien 9 

1400 Ski 

Follo Byggetilsyn 

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski 

og Ås 

Ski Postboks 3010 

1402 Ski 

IKT- Follo 

Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, 

Nesodden, Vestby og Ås  

Oppegård Postboks 510, 1411 

Kolbotn 

Kompetansehjulet Follo (KHF) 

Enebakk, Frogn, Nesodden, Vestby 

 Oppegård, Ski og Ås 

Enebakk Enebakk sykehjem, 

Kopåsvn 5 

1914 Enebakk 

Miljørettet helsevern 

Enebakk, Frogn og Nesodden Frogn Postboks 10 

1441 Drøbak 

Landbrukskontoret i Follo  
Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby 

og Ås 

Ås Postboks 183 

1431 Ås 

Tolketjenesten i Follo 

Enebakk, Frogn, Ski, Vestby og Ås Ski Postboks 3010 

1402 Ski 

     

Stiftelser  

Akershusmuseet, avd. Follo museum  

Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, 

Ås, Follo historielag og Akershus 

fylkeskommune 

Frogn Belsjøveien 17 

1440 Drøbak 

Alternativ til vold, avd Follo 
Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, 

Ås 

Ski Sentrumveien 4,  

1400 Ski 

I tillegg er det etablert en rekke administrative samarbeidsgrupper og nettverk på leder- og faglig nivå.   
  
Mer informasjon om samarbeid i Folloregionen kan du finne her:    
http://www.follo.no/folloradet/Interkommunale-virksomheter/Oversikter  
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Note 2 Arbeidskapital 
1000 kroner 

Balanseregnskapet: 31.12.2018 31.12.2017 Endring 

2.1 Omløpsmidler 433 387 533 925  

2.3 Kortsiktig gjeld 241 851 196 654   
Sum arbeidskapital 191 536 337 271 -145 736 

    
Drifts- og investeringsregnskapet:       

    
Anskaffelse av midler:    

Inntekter driftsregnskap 1 170 363   

Inntekter investeringsregnskap 63 626   

Innbetalinger vedrørende eksterne finanstransaksjoner 231 015     
Sum anskaffelse av midler 1 465 004   1 465 004 

    

Anvendelse av midler:    

Utgifter driftsregnskap eks. avskrivninger 1 104 887   

Utgifter investeringsregnskap 216 728   

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 254 331     
Sum anvendelse av midler 1 575 946   1 575 946 

    

Anskaffelse - anvendelse av midler   -110 942 

Endring ubrukte lånemidler (reduksjon)   -34 794 

Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet   -145 736 
    

    

 
Endring i kommunens balanseførte arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.  Dette skal 
samsvare med differansen mellom anskaffelse og anvendelse av midler, korrigert for endring i ubrukte lånemidler, 
som vist ovenfor. 
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Note 3 Pensjon 
1000 kroner 

Generelt om pensjonsordningene i kommunen         
Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens 
pensjonskasse (SPK). Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i 
tillegg ektefelle- og barnepensjon.       
             
Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte 
regler. AFP for 62-64 år er ikke forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til 
dekning av framtidige AFP-pensjoner.  
             
Regnskapsføring av pensjon          
Etter § 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er 
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes 
på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell 
mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes 
premieavvik, og skal inntektsføres- eller utgiftsføres i driftsregnskapet.  
  
Pensjonskostnad (F§ 13-1 C) 2018 2017 

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 62 838 58 361 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 44 531 41 984 

-forventet avkastning på pensjonsmidlene -42 816 -38 981 

= Nto pensjonskostnad (eks. adm) 64 553 61 364 

+ Sum amortisert premieavvik 8 434 9 709 

+ Administrasjonskostnad 4 003 3 787 

= Samlet pensjonskostnad (inkl adm) 76 990 74 860 

  

Ansattes andel av pensjon 
Ansatte trekkes 2 % av bruttolønn. For 2018 utgjorde pensjonstrekk 9,8 millioner kroner mot 9,4 millioner kroner for 
2017. Hvis innbetalt premie overstiger netto pensjonskostnad skal premieavviket inntektsføres og balanseføres mot 
kortsiktig fordring. Motsatt, hvis innbetalt premie er lavere skal premieavviket utgiftsføres og balanseføres mot 
kortsiktig gjeld.  
Premieavviket tilbakeføres igjen med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, 1/10 per år for 
premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010. 
 
Premieavvik 2018 2017 

Innbetalt premie (eks adm) 65 286 54 747 

Netto pensjonskostnad  (eks adm) 64 553 61 364 

Årets premieavvik 733 -6 617 

Arb. g avg av premieavviket 14,1% 103 -933 

 
Akkumulert premieavvik 2018 2017 

AKKUMULERT PREMIEAVVIK   

    Akkumulert 01.01. 42 085 58 411 

 +/- Premieavvik for året 731 -6 617 

 -/+ Resultatført tidligere års premieavvik -8 434 -9 709 

 = Akkumulert premieavvik 31.12 34 382 42 085 

Arb. g avgift av akkumulert premieavvik 14,1% 4 848 5 934 

Sum akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 39 230 48 019 

Kommunens beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis 

anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

PENSJONSMIDLER OG FORPLIKTELSE 2018 2017 

Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12 1 154 707 1 087 716 

Brutto pensjonsmidler 31.12 1 021 007 926 275 

= Netto pensjonsforpliktelse 133 700 161 441 

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 18 852 22 763 
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Det skal foretas en ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny 

beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for 

pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket 

mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvik for 

pensjonsmidlene. 

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, 
estimatavvik 

2018 2017 

Midler Forpliktelser Midler Forpliktelser. 

Faktisk verdi 01.01. 940 005 1 074 437 858 888 1 013 710 

Estimert verdi 01.01 (regnsk.01.01.) 926 275 1 087 716 842 545 1 001 649 

 =  Estimatavvik midler/ forpliktelse  pr. 01.01 13 730 -13 279 16 343 12 061 

 
Forutsetninger KLP SPK 2017 

Forventet avkastning pensjonsmidler (§ 13-5 F) 4,50 % 4,20 % 4,65% og 4,3% 

Diskonteringsrente (§ 13-5 E) 4,00 % 4,00 % 4,00 % 

Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B) 2,97 % 2,97 % 2,97 % 

Forventet årlig G- regulering (§ 13-5 D) 2,97 % 2,97 % 2,97 % 

Forventet pensjonsregulering 2,20 %   

 

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare benyttes 
til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremkommer ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer 
faktisk betalt pensjonspremie. 
 
Premiefond KLP SPK 

Bruk av premiefond  21 808 0 

Innestående  31.12 13 952 0 

 
 

Note 4 Garantiansvar 
1000 kroner 

Gitt overfor - navn Beløp pr 31.12.18 Beløp pr 31.12.17 Utløper dato 

Bjerkeveien barnehage 6 211 6 428 01.04.2040 

Drøbak Montessori stiftelse (8317.50.89864) 10 463 10 850 15.09.2045 

Drøbak Montessori stiftelse (8317.50.89988) 1 800 1 925 10.06.2033 

Drøbak Montessori stiftelse (8317.50.90315) 368 393 21.12.2033 

Drøbak Montessori stiftelse (8317.53.88853) 6 098 6 491 18.05.2034 

Drøbak Montessori stiftelse (8317.54.97075) 12 825 13 275 12.04.2047 

Drøbak Montessori stiftelse (8317.54.97083) 12 825 13 275 12.04.2047 

Sogstieika Barnehage 1 333 1 451 31.12.2027 

Stiftelsen LIV 768 864 01.12.2026 

Tertitten Barnehage BA 3 920 4 107 21.10.2039 

Dyrløkketoppen Barnehage 0 2 399 15.01.2025 

Digerud Grendestue 231 255 Ikke kjent 

Drøbak-Frogn idrettslag 0 500 Utløpt 

Sum garantiansvar 56 842 62 213   

 
 

Garantiansvar på Drøbak-Frogn Idrettslag opphørte i januar 2018. 

Dyrløkketoppen barnehage ble lagt ned i 2018 og garantiansvar er opphørt 
 

Kommunen har i 2018 utbetalt følgende garanti: 
 Utbetalte garantier, i 1 000kr  Beløp 

Drøbak Havneblues 200 
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Note 5 Aksjer og andeler i varig eie 
1 000 kroner 

 

        Balanseført verdi 

Selskapets navn Eierandel i selskapet 
Markeds-
verdi 

Tilgang/ 
Avgang 

31.12.2018 31.12.2017 

AKSJER      

A/S Bilf. Drøbak/Hurum 6 aksjer ukjent  34 34  

A/S Finnegården  ukjent  605 605  

A/S Villa Parr, nr. 1 B  ukjent  160 160  

Alarmsentral Brann Øst (Follo Varslngssentral) 11000 aksjer ukjent  385 385  

Biblioteksentralen 3 aksjer ukjent  2 2  

Drøbak Vaskeri 15 aksjer ukjent  1 012 1 012  

Filmparken AS  ukjent  1 1  

Follo Futura AS 447 aksjer ukjent  901 901  

Oslofjorden vekstsenter 46 aksjer ukjent  23 23  

Andeler 
     

A/L Drøbak B.B.L.  ukjent  0 0  

A/L Karlsrud Brl   ukjent  400 400  

Andelskapital Viken Skog BA  ukjent  66 66  

Bjerklund brl 2 andeler ukjent  1 200 1 200  

Brl Niels Carlsensgt. 17 2 andeler ukjent  450 450  

Eldreprosj. Drøbak sentr.  ukjent  200 200  

Folkvang Samf.hus A/L  ukjent  0 0  

Follo Ren  ukjent  199 199  

Haukåsen Brl. 11/142 8 andeler ukjent  1 384 1 384  

Innskuddskapital Follo lokalmedisinskesenter 13,8% eierandel ukjent  276 276  

KLP egenkapitalinnskudd avtale 0215-200  ukjent 2 487  22 795 20 308  

Lensmannsvingen Brl. andel nr 55  ukjent  2 610 2 610  

Mohagen sykehjem  ukjent  0 0  

Storgaten brl. 2 andeler ukjent  500 500  

Tamburbakken brl  ukjent 573  0 573  

Ullerudåsen brl. Jerpefaret 12 andeler ukjent  1 360 1 360  

Åsgård brl. Valhallvn. 2E  ukjent  350 350  

Sum   ukjent 1 914  34 913 32 999  
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Note 6 Investering, utvalgte større prosjekter 
1000 kroner, budsjett til og med 2018 

 

  Prosjekt 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

totalt 
Regnskap 

2018 
Regnskap 

totalt 
Ubrukt 

Kostn. 
avvik 

Planlagt 
ferdig 

1 Svømme-/badeanlegg inkl. oppgrad. Frognhallen1 41 403 405 013 84 156 447 766 -42 753   Nei  2019 

2 Helsebygg Ullerud -1 149 391 839 1 933 394 921 -3 082   Nei  2017 

3 Boligprosjekter samlet 19 060 174 566 8 086 163 592 10 974   Nei   Varierer  

4 Hovedplan vann og avløp 72 810 102 217 32 493 61 900 40 317   Nei   Varierer  

5 Seiersten stadion - oppgradering av anlegg 5 494 86 664 316 81 486 5 178   Nei  2019 

6 Flerbrukshus2) 488 84 060 1 319 84 891 -831   Ja  2016 

7 Energy Performance Contracting (EPC) 7 079 33 746 6 173 32 840 906   Nei  2018 

8 Helsebygg - Inventar og utstyr 10 455 32 088 5 641 27 807 4 281  Nei  2019 

9 Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018 9 188 29 630 1 185 21 627 8 003   Nei  2018 

10 Oppgradering Garderveien 10 000 10 000 9 676 9 676 324   Nei  2019 

11 Skatepark Seiersten 10 000 10 000 8 999 8 999 1 001   Nei  2019 

12 Skanseveien 40  8 000 8 000 8 062 8 062 -62   Nei  2019 

  Sum 192 828 1 367 823 168 039 1 343 567 24 256     
 

1 I 2019 er det bevilget ytterligere 90 millioner kroner, slik at totalt budsjett utgjør 495 013. 
 

 
1 – SVØMME- / BADEANLEGG INKL. OPPGRADERING AV FROGNHALLEN 
Det er ved tidspunktet for avleggelse av regnskapet uavklart konflikt mellom entreprenør og Frogn kommune, det 
vises til betingede forhold på balansedagen, note 18. Deler av omtvistet beløp er bokført i 2017. 
Kostnadsavvik satt til nei fordi det er vedtatt økt bevilgning på 50 millioner kroner i 2019 (vedtatt HP 2019-2022).  
 
2 – HELSEBYGG ULLERUD 
Bygget ble overtatt i januar 2017, åpning april 2018. Sluttoppgjør ferdig. Merforbruket på prosjektet skyldes interne 
justeringer mellom prosjektet for inventar og utstyr. Kostnadsavvik satt til nei i tabellen på grunn av avvikets 
størrelse, samt at inventar til helsebygget er vedtatt som eget prosjekt som har overskudd. 
 
3 – BOLIGPROSJEKTER – SAMLET 
Videreføres i henhold til Handlingsprogrammet 2019-2022. I 2018 ble budsjettet justert ned med 120 millioner 
kroner for å justere budsjettet til prosjektenes reviderte gjennomføringsplan.  
 
4 - HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 
Ubrukte midler skyldes prosjekt som er startet og forventes ferdigstilt i løpet av 2019. 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 2019. 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 2019. 
Nytt høydebasseng på Granheia er ferdigstilt, nå byttes vannledningen opp til bassenget.  Start første halvår 2019.  
Nytt avløpsanlegg for Strandveien er ferdigprosjektert og anbudsdokumentene er under utarbeidelse.  Anbud 
planlegges første halvår 2019. 
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 en tett tank og ikke til 
vassdrag.       
Etablering av overvannsanlegg ved Ringedammen er under gjennomføring. Dette skal håndtere overvann fra 
områdene nord for Ringedammen. 
Prosjektet med fjernavlesning av vannmålere er igangsatt. Totalt skal 5200 målere skiftes. Ca. 2800 er skiftet.  
Arbeidet fortsetter i 2019 og tar noe lenger tid enn tidligere anslått. 
 
5 - SEIERSTEN STADION - OPPGRADERING AV ANLEGG 
Reklamasjonssak pågår vedrørende undervarme og kunstgressmatte.  
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6 – FLERBRUKSHUS 
Prosjektet er ferdigstilt. Sluttoppgjør avklares i 2019.  
 
7 – ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC) 
Entreprenør gikk konkurs i april 2018. Prosjektet sluttføres med nye entreprenører.   
 
8 – HELSEBYGG – Inventar og utstyr 
I tråd med at 4. etasje tas i bruk er det i 2018 kjøpt inn utstyr for å forberede dette. Ytterligere innkjøp blir gjort i 
2019.  
 
9 - UTSKIFTING AV OLJEFYRINGSANLEGG INNEN 2018 
Utskifting av oljefyringsanlegg er ikke ferdige i 2018 grunnet konkursen hos leverandøren for EPC-prosjektet. 
Arbeider som skulle vært utført i EPC prosjektet må nå løses på andre måter. Dette gjelder særlig i forhold til 
fyringsanlegg på Dyrløkkeåsen skole og Dal skole. Vi måtte utsette arbeider i 2018 for å få oversikter over hva som 
var utført og totaløkonomien. Vi kan nå gå i gang å planlegge for gjennomføring i sommeren 2019 og 2020. 
 
10 – Oppgradering Garderveien 
Garderveien er i hovedsak ferdig. Det som gjenstår og som skal gjøres i 2019 er følgende: 
• Et nytt asfaltlag (slitelag) 4 cm 
• Oppmerking av veibanen (hvite striper på veiskulder) 
• Montering av Autovern på de mest utsatte steder (ca. 1 000 meter gjerde). 
 
11 – Nærmiljøanlegg (skatepark) Seiersten 
Gjennomføres i henhold til plan i 2018 og 2019. 
 
12 – Skanseveien 40 (rehabilitering av kommunale boliger)  
Gjennomføring 2018 og mindre sluttføringsarbeid i 2019, dels koordinert med EPC-prosjektet. 
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Note 7 Avsetning og bruk av fond  
1000 kroner 

Samlet avsetning og bruk av fond i året 2018 2017 

Beholdning pr.01.01 145 568 200 523 

Bruk av avsetninger -20 884 -110 822 

Avsetninger 39 907 55 867 

Beholdning pr. 31.12 i henhold til regnskap 164 591 145 568 

 
 
Bundne driftsfond - kapittel 251 2018 2017 

Beholdning pr.01.01 32 187 25 351 

Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet -7 143 -5 043 

Avsetning til bundne driftsfond 12 723 11 879 

Beholdning pr. 31.12  37 767 32 187 

 
Midler på bundne driftsfond er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret.  
 

Bundne driftsfond (selvkostfond, øremerkede tilskudd etc.) med saldo over 500 000 kroner 
Saldo  

31.12.2018 

VAR - Kloakk/Pumpestasjoner 10 139 

VAR – Vannfond 5 483 

VAR - Renovasjonsfond 3 675 

Tap på etableringslån 1 771 

Botilskudd Husbanken - Etablering 1 539 

Naturforaltning, Kystsone- og fiskeforvaltning 1 293 

Fact-team. Enhet psykososialt arbeid 1 200 

Innskudd båthavner 1 139 

Ekstratilskudd IMDI Dyrløkkeåsen skole 998 

EPA - Kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet 662 

Helsestasjon. Skolehelsetjenesten  541 

Sum fond over kr. 500 000 28 440 

Sum fond under kr. 500 000 9 328 

Totalsum bundne driftsfond 37 768 

 
 
Bundne investeringsfond – kapittel 255 2018 2017 

Beholdning pr 01.01 12 379 6 765 

Bruk av bundne investeringsfond 0 0 

Avsetning til bundne investeringsfond  1 906 5 614 

Beholdning pr. 31.12 14 285 12 379 

 
Midler på bundne investeringsfond er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret.  
 

Bundne investeringsfond (øremerkede tilskudd etc.)  
    Saldo 

    31.12.2018 

Ekstraordinære innbetalinger startlån   12 869 

Tilfluktsrom   486 

Ballbinge Heer   180 

Vei Gylteholmen   100 

Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø   450 

Tilskudd Bufdir - utstyrssentral     200 

Sum bundne investeringsfond     14 285 

 
 
Ubundne investeringsfond - kapittel 253 2018 2017 

Beholdning pr 01.01 7 343 7 343 

Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0 0 

Avsetning til ubundne investeringsfond 0 0 

Beholdning pr 31.12 7 343 7 343 
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Disposisjonsfond - kapittel 256 2018 2017 

Beholdning pr.01.01 93 658 161 064 

Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet -2 300 -15 201 

Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet -11 441 -90 578 

Avsetning til disposisjonsfond 25 278 38 373 

Beholdning pr. 31.12 105 195 93 658 

 
 
Avsetninger disposisjonsfond   Regnskap Budsjett 

Avsetning inkludert mindreforbruk 2017   16 431 27 986 

Dekning av merforbruk  enhetene 2016 og 2017 (ihht delegert myndighet)  8 620 0 

Andre avsetninger til disposisjonsfond ihht kommunestyrevedtak   226 0 

Samlet avsetning    25 278 27 986 

 
Bruk av disposisjonsfond    Regnskap Budsjett 

Budsjettert bruk i driftsregnskapet  1 190 1 190 

Budsjettert bruk i investering  2 300 2 300 

Mindreforbruk enhetene 2016 og 2017 (ihht delegert myndighet)  4 251  

Merforbruk enhetene 2018 (i henhold til delegert myndighet)   6 000   

Samlet bruk   13 741 3 490 

 
Det avsettes mer til og benyttes mer av disposisjonsfond enn det som er budsjettert. Denne meravsetningen eller 

bruken er etter delegert myndighet og en praksis Frogn kommune har hatt i mange år. Enhetene får overført en del 

av underskudd og overskudd til påfølgende år. Oversikten under viser hvor mye enhetene får med seg inn i 2018 av 

mindreforbruk eller merforbruk. 

 Enhetenes merforbruk 2018 – til overføring 2019       

Eiendomsavdelingen   1 000 

Kultur og fritid   100 

Enhet for psykososialt arbeid   500 

Frognskolen   1 600 

Barnehager   800 

Helse omsorg og koordinering   1 000 

Ullerud helsebygg   1 000 

Sum merforbruk       6 000 

 

 Andre avsetninger til disposisjonsfond       

Overskudd bevillingsinntekt     153 

Overskudd Ungdommenes kommunestyre     73 

Sum andre avsetninger     226 
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Note 8 Kapitalkonto 
 1000 kroner 

  DEBET   KREDIT 

     

 
 IB pr 01.01 742 775  

     

Debetposter i året:  Kreditposter i året:  

Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og 
transportmidler 

72 849  
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og 

transportmidler 
215 447  

Avdrag på utlån - sosiale utlån 296  Kjøp av aksjer og andeler 0  

Avdrag på utlån - andre utlån 4 970  Utlån - sosiale utlån 370  

Salg av varig driftsmiddel 11 434  Utlån - andre utlån 31 840  

Bruk av lånemidler 221 794  Avdrag på eksterne lån 194 769  

Tap utlån 41  Aktivert egenkapitalinnskudd KLP 2 488  

Endring pensjonsforpliktelser KLP(økning) 48 147  Endring  pensjonsmidler SPK 12 008  

Endring netto forpliktelse SPK 18 844  Endring pensjonsmidler KLP 82 723  

Endring aga netto forpliktelse SPK 964  Endring aga netto forpliktelse  KLP 4 875  

Salg av andeler 573     

    UB pr 31.12 907 383  

 

Kapitalkonto er balanseført verdi av anleggsmidler minus langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. Kapitalkontoen viser 

egenkapitalfinansiert andel av anleggsmidlene. 

 

 

Note 9 Overføringer til interkommunalt samarbeid 
1000 kroner 

  2 018 2017 

REGIONRÅD   

Follorådet 182 195 

INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS)   

Follo lokalmedisinske senter IKS 8 917 7 593 

Follo Kvalifiseringssenter IKS 6 330 6 050 

Follo Ren IKS 17 716 16 409 

Incestsenteret i Follo IKS 155 151 

Krisesenteret i Follo IKS 1 439 1 427 

Follo Brannvesen IKS 13 445 13 128 

Søndre Follo Renseanlegg IKS 1 224 2 288 

SELSKAPER ORGANISERT ETTER KOMMUNELOVENS § 27   

Follo barnevernvakt 774 771 

FIKS (Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat) 239 234 

Kemneren i Follo 2 106 1 942 

SAMARBEIDSAVTALE   

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord 55 55 

Follo barne- og ungdomsskole 4 132 3 100 

Follo Byggetilsyn 224 224 

IKT- Follo 1 601 1 817 

Landbrukskontoret i Follo § 28 761 743 

   
STIFTELSER   

Akershusmuseet, avd. Follo museum 79 79 

Sum 59 379 56 206 
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Note 10 Interkommunalt samarbeid 
1000 kroner 

Noten viser overføringer til interkommunale samarbeid hvor Frogn kommune er vertskommune.  

Miljørettet helsevern 2018 2017 

Overføring fra Enebakk kommune 270 263 

Overføring fra Nesodden kommune 472 454 

Overføring fra Frogn kommune 383 359 

Sum overføringer 1 125 1 076 

Fondsmidler per 31.12 utgjør 325 -21 

 

Agresso 2018 2017 

Overføring fra Ås kommune 1 782 1 871 

Overføring fra Nesodden kommune 1 711 1 831 

Overføring fra Vestby kommune 1 551 1 668 

Overføring fra Frogn kommune (eksklusive kapitalkostnader) 865 969 

Sum overføringer 5 909 6 339 

Fondsmidler per 31.12 utgjør      0 133 

 

Public 360, sak og arkiv 2018 2017 

Overføring fra IKT Follo 152 1 420 

Overføring fra Ås kommune 401 253 

Overføring fra Vestby kommune 267 253 

Overføring fra Frogn kommune (eksklusive kapitalkostnader) 415 537 

Sum overføringer 1 235 2 716 

Fondsmidler per 31.12 utgjør 0 0 

 

 

Note 11 Varige driftsmidler  
1000 kroner 

Utstyr / maskiner / transportmidler 
EDB-utstyr, kontor-

maskiner 
Anleggs-maskiner 

mv. 
Tekniske 

anlegg SUM 

Anskaffelseskost 01.01 42 052  29 994  242 077  314 123  

Årets tilgang 9 669  8 719  45 849  64 237  

Overført annen avskrivningsgruppe  328   328  

Årets avgang   -328   -328  

Anskaffelseskost pr. 31.12 51 721  38 713  287 926  378 360  

Tidligere års avskrivninger 22 671  9 519  116 418  148 608  

Årets avskrivninger 7 334  2 407  11 381  21 122  

Akkumulerte avskrivninger overført annen avskrivningsgruppe  149   149  

Tilbakeførte avskrivninger vedrørende salg  -149   -149  

Nedskrivninger  0  0  0  

Akkumulerte avskrivninger 30 005  11 926  127 799  169 730  

Bokført verdi pr. 31.12. 21 716  26 787  160 127  208 630  

     

Gevinst ved salg av anleggsmidler 0  91  0  91  

Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år  

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær  
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Faste eiendommer og anlegg 
Boliger, skoler, 

veier  
Adm. bygg, 

sykehjem m.v. Tomter SUM 

Anskaffelseskost 01.01 1 683 646  855 269  110 970  2 649 885  

Årets tilgang 139 224  11 986  0  151 210  

Overført annen avskrivningsgruppe -328    -328  

Årets avgang  -18 380   0  -18 380  

Anskaffelseskost pr. 31.12 1 804 162  867 255  110 970  2 782 387  

Tidligere års avskrivninger 405 155  79 717  0  484 872  

Årets avskrivninger 33 754  17 974  0  51 728  

Akkumulerte avskrivninger overført annen avskrivningsgruppe -149    -149  

Tilbakeførte avskrivninger ved avgang -7 124    -7 124  

Nedskrivninger 0    0  

Akkumulerte avskrivninger 431 636  97 691  0  529 327  

Bokført verdi pr. 31.12. 1 372 526  769 564  110 970  2 253 060  

      

Gevinst ved salg av anleggsmidler 2 095  0  0  2 095  

Økonomisk levetid 40 år 50 år   

Avskrivningsplan Lineær Lineær   

 

I 2013 overtok Frogn kommune vann- og avløpsanlegg knyttet til kommunens hytteområder. Disse er pr 31.12.2018 

ikke inkludert i kommunens anleggsverdier.  

 

Salg 

Salg av varige driftsmidler 

Bokført verdi ved 
salgstidspunktet Salgsverdi 

Maskiner og utstyr 179  270  

Dueveien 10 3 691  5 900  

Belsjøparken 6  7 564  7 450  

Tamburbakken 7B1) 572                   3 000  
 

1)Tamburbakken er i balansen bokført som en andel 

 

Vesentlige leiekontrakter 

Frogn kommune har inngått avtale om leie av lokaler. De vesentligste er; 
Adresse Utgift 2018 Kommentarer 

Grenåveien 1 1 494 Avtalen inngått frem til 31.12.2021, med opsjon på ytterligere 5 år 

Hestehagen 1 250 Avtale utløp i 01.01.2019  med mulighet for forlengelse 

 

 

Note 12 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler, obligasjoner  
Kommunen har i løpet av 2018 ikke hatt markedsbaserte finansielle omløpsmidler.  

 

 

Note 13 Rentebytteavtaler 
1000 kroner 

Følgende kontantstrømsikringer er inngått: 

Kontraktsnummer Vilkår Hovedstol Varighet 

1105188/14071 Betale fast rente 3,403 %, motta 3 MND NIBOR 75 000 15.6.2022 

060630.0381 Betale 3 MND NIBOR -0,16 %, motta fast rente på 4,75 % 100 000 15.9.2021 
 

1) På tidspunktet avtalen ble inngått var formålet å endre fast rente på obligasjonslån NO0010325285 til flytende rente, jamfør finansreglementet til 

kommunen punkt 7.5.  
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Formålene med kontantstrømsikringene er å redusere risikoen for økte rentekostnader i låneporteføljen bestående 

av flytende lån ved en renteoppgang, jamfør finansreglementet til kommunen punkt 7.5. 

Det er ikke inngått nye rentebytteavtaler i 2018, og det har ikke vært noen endringer i avtalevilkårene for 

rentebytteavtalene i 2018. Det vises til årsmeldingens vedlegg 1. 

 

Note 14 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid 
1000 kroner 

  2018 2017 

Kommunens samlede fordringer 9 111 0 

    Herav fordring på: Drøbak Frogn Idrettsarena KF 9 111 0 

Kommunens samlede gjeld 1 038 869 

    Herav kortsiktig gjeld til: Drøbak og Frogn Idrettsarena KF 1 038 869 

 
Frogn kommune har en langsiktig fordring på Drøbak Frogn Idrettsarena KF pålydende MKR 9,111. Dette lånet skal 

tilbakebetales over 10 år og renteberegnes med renter tilsvarende innskuddsrenten på kommunens driftskonto.  

Det er i 2018 ikke mottatt renter eller avdrag på dette lånet. Dette skyldes utsatt ferdigstillelse og oppstart av 

badeanlegget.  

 

Note 15 Langsiktig gjeld og avdrag 
1000 kroner 

Type gjeld   2018   2017 

Obligasjonslån                   584 896              565 613  

Sertifikatlån                   133 585    

Andre lån1), herav;                   845 895           1 023 471  

 3 mnd nibor                328 691              328 691   

 P.t rente                517 084              694 213   

Startlån                      92 841                 75 902  

Sum (kommunens langsiktige gjeld)   1 657 217   1 664 986 

Ubrukte lånemidler                   133 573              168 367  

Av dette;  ubrukte lånemidler etableringslån                     10 309                  8 470  

 
1) Av andre lån utgjør 68 millioner kroner byggelån. 

 

 
Langsiktig gjeld er fordelt på følgende långivere 
    2018 2017 

DNB                   283 585             325 117  

Kommunalbanken                1 180 672          1 163 801  

Swedbank                   100 000             100 000  

Husbanken                     92 841               75 902  

Nordea                          119                    166  

                  1 657 217          1 664 986  

 
 
Per 31.12.2018 var 95 % av lånegjelden plassert i flytende rente og 4,8 % av lånegjelden plassert i fast rente. Startlån 
er plassert til både flytende og fast rente og er lån til videre utlån. Kommunens gjennomsnittlige vilkår for 
gjeldsporteføljen var 1,77 % per 31.12.2018. Vektet løpetid for porteføljen er på 8,3 år. Vedrørende ytterligere og 
utfyllende opplysninger om låneporteføljen vises til egen finansrapport som er vedlegg til årsmeldingen (publiseres 
rundt 1. april).  
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Avdrag 

Avdrag 2018 2017 

Driftsregnskapet                  43 322                     33 283  

Investeringsregnskapet   

- ordinære avdrag                    3 061                       2 815  

- ekstraordinære avdrag1)                148 329                     80 000  

Totale avdrag                 194 712                   116 098  

1) Ekstraordinært avdrag er avdrag på byggelån knyttet til Ullerud Helsebygg.  
 
Kommunen har i 2018 endret prinsipp for beregning av minste tillatte avdrag. Kommunen benytter forenklet modell 
og minste tillatte avdrag jf. kommuneloven § 50 nr. 7 beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum 
anleggsmidler multiplisert med årets avskrivninger.  
 

  2018 2017 

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 43 379 33 283 

Beregnet minsteavdrag i forhold til benyttet modell 43 167 33 275 

Avvik 212 8 

 
 
Startlån og forskutteringer 

Mottatte innbetalinger på startlån skal gå til nedbetaling av innlån eller avsettes på bundet driftsfond.  

 
  2018 2017 

Betalte avdrag lån utlån i investeringsregnskapet 3 061 2 815 

Mottatte avdrag fra videreutlån og forskutteringer 4 762 8 655 

Avsatte midler på bundet investeringsfond 1 701 5 610 
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Note 16 Selvkost  
1000 kroner 

Frogn kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av 

selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen 

Momentum Selvkost Kommune. 

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som 

brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere 

at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser 

selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens 

ordinære driftsregnskap på enkelte områder, og de to regnskapene vil ikke være direkte sammenlignbare. 

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige 

avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter 

(administrasjonsutgifter). 

Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av 

fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en 

alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske 

rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. 

Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng. I 2018 var denne lik 2,37 %. 

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i 

selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et 

overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En 

generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i 

dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har 

overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. 

Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2018 i sin helhet være disponert innen 2023. 
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Samlet etterkalkyle 2018  

Etterkalkyle selvkost 2018 Vann Avløp Renovasjon 
Slam- 

tømming 
Totalt 

Gebyrinntekter 17 384  25 508  17 181  2 019  62 093  

Øvrige driftsinntekter -83  -428  19  0  -492  

Driftsinntekter 17 302  25 080  17 200  2 020  61 601  

Direkte driftsutgifter 12 555  12 638  17 964  2 016  45 173  

Avskrivningskostnad 2 731  3 204  8  0  5 943  

Kalkulatorisk rente (2,37 %) 1 977  1 886  9  0  3 872  

Indirekte netto driftsutgifter 527  657  128  28  1 341  

Indirekte avskrivningskostnad 31  32  0  0  64  

Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %) 2  2  0  0  4  

Driftskostnader 17 823  18 420  18 111  2 044  56 397  

Resultat -521  6 660  -911  -24  5 204  

Kostnadsdekning i % 97,1 % 136,2 % 95,0 % 98,8 % 109,2 % 

  

Selvkostfond / Fremførbart underskudd 01.01 5 871  3 322  4 491  -321  13 362  

-/+ Bruk av  / Avsetning til selvkostfond -521  6 660  -911  -24  5 204  

+/- Kalkulert renteinntekt / -kostnad selvkostfond (2,37 %) 133  158  96  -8  378  

Selvkostfond / Fremførbart underskudd 31.12 5 483  10 139  3 675  -353  18 945  

      

      

      

Etterkalkyle selvkost 2018 Feiing 
Private 
planer 

Byggesak Oppmåling Totalt 

Gebyrinntekter 2 027  208  3 192  765  6 191  

Øvrige driftsinntekter 0  58  489  -76  471  

Driftsinntekter 2 027  266  3 680  689  6 662  

Direkte driftsutgifter 1 850  1 907  5 469  602  9 828  

Avskrivningskostnad 0  0  3  72  75  

Kalkulatorisk rente (2,37 %) 0  0  0  7  7  

Indirekte netto driftsutgifter 37  136  591  142  906  

Indirekte avskrivningskostnad 0  10  86  19  116  

Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %) 0  1  3  1  4  

Driftskostnader 1 887  2 054  6 151  844  10 936  

Resultat 139  -1 788  -2 471  -154  -4 273  

Kostnadsdekning i % 107,4 % 12,9 % 59,8 % 81,7 % 60,9 % 

  

Selvkostfond / Fremførbart underskudd 01.01 244  -1 133  -5 086  -970  -6 945  

-/+ Bruk av / Avsetning til selvkostfond 139  -1 788  -2 471  -154  -4 273  

+/- Kalkulert renteinntekt / -kostnad selvkostfond (2,37 %) 7  -48  -150  -25  -215  

Selvkostfond / Fremførbart underskudd 31.12 390  -2 969  -7 707  -1 149  -11 434  
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Etterkalkyle selvkost 2018 
Spredt 
Avløp  
Tilsyn 

Spredt 
Avløp 

Utslipps-
tillatelser 

    Totalt 

Gebyrinntekter 110  195    306  

Øvrige driftsinntekter -175  175    -0  

Driftsinntekter -65  370      306  

Direkte driftsutgifter 347  347    694  

Avskrivningskostnad 8  0    8  

Kalkulatorisk rente (2,37 %) 0  0    0  

Indirekte netto driftsutgifter 71  66    137  

Indirekte avskrivningskostnad 1  9    11  

Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %) 0  0    0  

Driftskostnader 428  423      851  

Resultat -493  -53      -545  

Kostnadsdekning i % -15,1 % 87,5 %   35,9 % 

  

Fremførbart underskudd 01.01 -334  -626      -960  

-/+ Bruk av / Avsetning til selvkostfond -493  -53    -545  

+/- Kalkulert renteinntekt / -kostnad selvkostfond (2,37 %) -14  -15    -29  

Fremførbart underskudd 31.12 -840  -694      -1 534  

 

Det er ikke gjort noen beregning av selvkost på SFO i 2018. Alle SFO-ene, med unntak av Dyrløkkeåsen viser et 

regnskapsmessig merforbruk, uten å inkludere kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), 

avskrivninger og indirekte kostnader. Uten FDV, avskrivninger og indirekte kostnader er merutgiften til kommunen 

ca. 2,54 millioner kroner.  

 

Note 17 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 
1000 kroner 

Årsverk 2018 faste 2018 variable 2017 faste 2017 variable 

Antall årsverk i kommunen  895 98 875 98 

 

Ytelser til ledende personer 2018 2017 

Rådmann  
 

    Lønn  1 216               1 181  

    Pensjon 174                  174  

Ordfører  
 

    Lønn  920                  901  

    Pensjon 153 149 

 

Godtgjørelse til revisor  

Kommunens revisor er KPMG AS. I tillegg har kommunen kjøpt forvaltningsrevisjon Follo Distriktsrevisjon IKS 
  2018 2017 

 KPMG AS 
Follo 

distriktsrevisjon IKS 
KPMG AS Deloitte AS 

Regnskapsrevisjon 267  264  

Forvaltningsrevisjon 390 40  379 

Rådgivning 0  0  

Sum 657 40 264 379 



13/19 Frogn kommune - Årsregnskap 2018 - 19/00047-1 Frogn kommune - Årsregnskap 2018 : Frogn kommune Regnskap 2018

                

  
                                          Regnskap 2010 

29 
 

 

Note 18 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter 

balansedagen 
 

Kommunen hadde 3 løpende tvister per 31.12.2018, med tre forskjellige entreprenører etter oppføring av Smia og 

Bølgen bad- og aktivitetssenter, samt rehabilitering av Frognhallen og en bolig på Kopås. Tvisten om rehabiliteringen 

på Kopås ble løst ved rettforlik den 12.02.2019. Det er foreløpig uavklart hvordan det økonomiske utfallet blir for de 

to andre tvistene. 

Det er i driftsregnskapet inntektsført forventede dagbøter på totalt 12,3 millioner kroner knyttet til finansiering av 

midlertidig drift som følge av forsinket ferdigstillelse av Bølgen Bad- og aktivitetssenter.  

Kommunen har i tillegg mottatt krav om erstatning for vannskader på et gårdsbruk. Omfanget av skadene og 

størrelsen på erstatningskravet er foreløpig ikke klarlagt.  

 

Note 19 Endring i regnskapsprinsipper 
1000 kroner 

Som en følge av endringer i forskrift og årsberetning, ble likviditetsreserven avviklet i 2009. Et ledd i avviklingen av 

likviditetsreserven var å føre endring av regnskapsprinsipper i 2007 eller tidligere over til egne kapitalkonti for 

endring av regnskapsprinsipper. Endringer gjort etter 2007 er ført direkte mot kontoer for endring av 

regnskapsprinsipp.  

  År Beløp pr. 31.12 

Posteringer tidligere enn 2001 - feriepenger mv   6 284  

Kompensasjon for mva 2001 -4 102  

Tilskudd til ressurskrevende brukere 2008 -7 210  

Sum endring av regnskapsprinsipp pr. 31.12   -5 028  

 

 

Note 20 Strykninger 
1000 kroner 

Dersom driftsregnskapet ved årets slutt viser merforbruk skal dette merforbruket reduseres ved å stryke enkelte 

disposisjoner. Hensikten med dette er å forsøke å få driftsregnskapet til å unngå å gå med merforbruk, selv om dette 

er i strid med kommunes budsjettvedtak. 

Ved gjennomføring av budsjetterte disposisjoner for 2018 vil kommunen vise et merforbruk. Det er derfor 

gjennomført strykninger og årets avsetning til disposisjonsfond er redusert med 9 millioner kroner. 

  Regnskap Strøket 
Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 2017 

Driftsregnskapet           

Budsjetterte overføringer fra drifts- til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 

Avsetninger til frie driftsfond vedtatt kommunestyret 16 000 12 000 28 000 10 000 24 000 

Inndekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk driftsregnskap 0 0 0 0 0 
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Note 21 Vesentlige tilskudd og betingelser  
 

Kommunen har i 2017 inntektsført 2 investeringstilskudd knyttet til Ullerud helsebygg på totalt 204 millioner kroner. 

 

Følgende klausuler er knyttet til tilskuddene; 

- Tilskuddet kan bortfalle dersom ikke tiltaket utføres i henhold til vilkår som fremkommer i tilsagnet 

- Dersom sykehjemsplassene overdras, disponeres av andre eller tas i bruk til annet formål enn forutsatt før 

det er gått 30 år fra utbetaling av tilskuddet, kan hele beløpet kreves tilbake fra kommunen.  
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1 Formål  
I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med 

tertialrapporteringen per 30. april og per 31. august, legge frem statusrapporter for finansforvaltningen 

til kommunestyret. I tillegg skal det ved årets utgang legges frem en rapport som viser utviklingen 

gjennom året og status ved årets slutt.  

Finansreglementet i Frogn kommune gir bestemmelser om innholdet i finansrapportene, for aktiva skal 

rapporten inneholde følgende: 

 Sammensetning av aktiva 

 Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 

 Vesentlige markedsendringer 

 Endringer i risikoeksponering 

 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

 Markedsrenter og egne rentebetingelser 

For passiva skal rapporten inneholde: 

 Sammensetning av passiva 

 Løpetid for passiva 

 Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva 

 Vesentlige markedsendringer 

 Endringer i risikoeksponering 

 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

 Markedsrenter og egne rentebetingelser  

Startlån og etableringslån i Husbanken inngår ikke i denne rapporteringen. Det samme gjelder 

eierandeler i form av aksjer i selskaper nevnt i årsregnskap. 

2 Forvaltningen av kortsiktig likviditet 

Tabell 1 – Bankinnskudd ordinære (eksl. Skattetrekk) 

Alle tall i millioner 
Bankinnskudd – 

ordinære 

31.12.17 30.04.18 31.08.18 31.12.18 Avkastning/ 

renteinntekter 

Intervall Status 

31.12.18 

DNB 114,0 237,9 85,0 142,3 3 m Nibor +0,25% 0-100 % 73,1 

Tabell 2 – Bankinnskudd særvilkår 

Alle tall i millioner 
Bankinnskudd – 

Særvilkår 

31.12.17 30.04.18 31.08.18 31.12.18 Avkastning/ 

renteinntekter 

Intervall Status 

31.12.18 

SpareBank1 50,6 50,6 50,6 52,3 3 m Nibor +0,68% 0-100 % 26,9 

 

Kommunens kortsiktige likviditet er plassert som bankinnskudd. Markedsrente for kortsiktig likviditet 

er 3 mnd Nibor. Vilkårene på hovedbankavtalen (3 mnd Nibor +0,25 % er gjeldende i perioden 

1.4.2016 – 31.3.2019 (med opsjon til forlengelse til 31.3.2020). Kommunens vilkår mot 3 måneder 

Nibor vises i tabell 1 og tabell 2.  

Kolonnen «intervall» viser hvor stor andel av ledig likviditet finansreglementet tillater plassert som 

ordinære bankinnskudd og bankinnskudd med særvilkår, mens status viser hvor stor prosentandel av 

total likviditet som er plassert. 
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3 Forvaltning av lånegjeld 

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

med den løpende gjeldsforvaltningen. 

Tabell 3 – Låneportefølje 

Alle tall i millioner 

Dato 31.12.2017  30.04.2018 31.08.2018 31.12.2018   

Lån nr/Isin Restgjeld  Restgjeld Restgjeld Restgjeld Forfall 

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

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

DNB 150,0  150,0 150,0 150,0 22.08.2019 

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

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

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

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

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

DNB NO0010759483 175,1     21.03.2018 

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

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

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

KBN* 20180115   - 50,0 165,2 01.04.2038 

KBN*20180118   175,1 175,1  24.09.2018 

DNB     133,6 24.09.2019 

Totalt 1 588,9  1 588,9 1 490,6 1 564,26   

*KBN er forkortelse for Kommunalbanken    

I overnevnte tabell er også byggelån inkludert. Volum byggelån har i samme periode utviklet seg slik: 

Dato 31.12.2017 30.04.2018 30.08.2018 31.12.2018 

Volum byggelån 194,4 194,4 46,1 46,1 

 

Avdraget på byggelånet ble innbetalt på lån nr 20170177 i Kommunalbanken 2. tertial 2018. 

 

Tabell 4 – Rentebytteavtaler 

Alle tall i millioner 

Rentebytteavtaler 31.12.17 30.04.18 31.08.18 31.12.18 Rente Forfall 

Nordea 75 75 75 75  3,40 % IMM jun 22 

Nordea -75 -75 -75 -75 3 mnd Nibor IMM jun 22 

Swedbank -100 -100 -100 -100 4,75 % IMM sep 21 

Swedbank 100 100 100 100 3 m Nib -0,16 % IMM sep 21 
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Tabell 5 – Nøkkeltallsopplysninger for gjeldsportefølje 

Nøkkeltall 31.12.2017 30.04.2018 31.08.2018 31.12.2018 

Vektet løpetid for portefølje (år) 8 år 8,1 år 8,0 år 8,3 år 

Gjennomsnittsrente 1,43 % 1,55 % 1,54 % 1,773 % 

 

 

Endringer siden forrige rapport 

Siden fremleggelse av rapport forfalt sertifikatlån i Kommunalbanken den 24.09.2019. Lånet ble 

refinansiert til nytt lån i DNB. I forbindelse med refinansieringen ble hovedstol justert for årets (2018) 

avdrag, slik at ny hovedstol på lånet er 133,585 mill 

Videre er det gjort delutbetalinger på lån nr 20180155. Dette lånet er til finansiering av investeringer 

2018. 

Figur 1 – Fordeling mellom långivere/utstedere per 31.12.2018 

 

Finansreglementets legger rammer for spredning av låneopptak. Fordelingen av långivere vist i figur 

1 er i samsvar med reglementets bestemmelser. KBN er forkortelse for Kommunalbanken. 

 

Figur 2 – Fordeling av låneprodukt 31.12.2018 

 

Andel lån med sertifikatvilkår anses å være på ett akseptabelt nivå.  
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Figur 3 – Forfall / Refinansieringsrisiko 

Alle tall i millioner 

 
 
Figur 3 viser forfall frem til 31.12.2019. Første forfall er 140,5 millioner som forfaller 20.mars 2019. 

Rulleringsrisikoen per 31.12.2018 i gjeldsporteføljen anses som liten.  

 

Tabell 6 – Andel sikret rente 

Alle tall i millioner 

 31.12.2017 30.04.2018 31.08.2018 31.12.2018 

Volum sikret 75 75 75 75 

Hovedstol 1 589 1 589 1 490,6 1 564,26 

Sikringsgrad i % 4,7 % 4,7 % 5,0 % 4,8 % 

Finansreglementets punkt 7.6 legger bestemmelser om fordelingen mellom fast og flytende rente. 

Forvaltningen som er vist i tabell 6 er i samsvar med vedtatt finansreglement. Andel sikret rente er 

dog meget lav per 31.12.2018. 

 

Figur 4 – Forventet framtidig renteutvikling  

 

Figur 4 viser forventet flytende markedsrente (3 mnd Nibor rente) i perioden januar 2019 – 

desember 2028 per 9.1.20191. Det har vært litt endringer i rentekurven siden fremleggelse av forrige 

rapport, hvor renten nå forventes å være litt høyere fremover tid.  

                                                           
1 Figuren bygger på priser på 3 mnd FRA kontrakter (dvs 3 mnd rentesikring med start IMM mars 2019, IMM 
jun 2019,  IMM sep 2019 og IMM des 2019) og interpolerte swaprenter (dvs rentebytteavtaler med 1 år løpetid 
som starter 1, 2, 3, 4, … og 10 år frem i tid).   

125

130

135

140

145

150

155

jan. 19 apr. 19 jul. 19 okt. 19

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028



13/19 Frogn kommune - Årsregnskap 2018 - 19/00047-1 Frogn kommune - Årsregnskap 2018 : Frogn kommune Finansrapport 2018

 

 6 

Tabell 7 – Prognose renteutgifter 2019 (påløpte renter) 

  Anslått rentekostnad 

Januar 2,4 

Februar 2,1 

Mars 2,4 

April  2,3 

Mai 2,4 

Juni 2,3 

Juli 2,4 

August 2,4 

September 2,3 

Oktober  2,4 

November  2,3 

Desember 2,4 

Sum 27,7 

 

Tabellen over viser anslåtte påløpte rentekostnader for låneporteføljen i 2019. Anslaget tar ikke 

hensyn til budsjettert låneopptak 2019 eller budsjettert avdrag 2019. Det vil 1. tertial 2019 bli 

gjennomført en vurdering av porteføljesammensetningen og renteproduktert i låneporteføljen, som 

kan medføre endringer i renteprodukt/låneprodukt. Dette vil kunne ha innvirkning på anslaget. 

 

4 Totalbildet / Stresstest av forvaltningen 

Tabell 8 – Renterisiko i låneporteføljen 

Alle tall i millioner 

 31.12.2017 30.04.2018 31.08.2018 31.12.2018 

Langsiktig gjeld 1 588,9 1588,9 1 490,6 1 564,26 

Estimert selvfinansierende gjeld 127,0 127,0 127,0 127,0 

Sikret rente 75,0 75,0 75,0 75,0 

Aktiva 164,6 288,5 135,6 195 

Gjeld med renterisiko 1 222,9 1 098,4 1 153,0 1 167,3 

Andel av gjeld med renterisiko 76,9 % 69,1 % 77,4 % 74,6 % 

 

Beregningen i tabell 8 viser andelen gjeld hvor Frogn kommune selv bærer risikoen for en eventuell 

kostnad ved renteoppgang. «Langsiktig gjeld» er kommunens totale gjeld, «Estimert 

selvfinansierende gjeld» er den estimerte andelen av Frogn kommunes langsiktige gjeld som dekkes 

av brukerbetalinger (innenfor vann og avløp) og rentekompensasjonsordninger i Husbanken (beløpet 

er estimert, og kan avvike fra reelt beløp). Dersom flytende rente øker på gjeld tilknyttet vann og 

avløpsinvesteringer kan den økte rentekostnaden dekkes inn i form av en økning i brukerbetalingene. 

Husbankens rentekompensasjon dekker som regel den flytende rentesatsen på kommunale lån.  

«Sikret rente» er andelen lån med rentebinding (fast rente eller rentebytteavtaler), «Estimert 

aktivabeholdning» inngår i beregning av renterisiko i finansporteføljen ettersom en økning i 
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finanskostnadene som følge av høyere rente samtidig vil nøytraliseres noe grunnet økning i 

finansinntekter (renteinntekter på likviditet). 

 

Budsjettavvik ved rentestigning 

For å illustrere den renterisiko som ligger i Frogn kommunes finansforvaltning beregner man de 

økonomiske konsekvensene frem i tid ved en renteøkning på 1 %-poeng mer enn budsjettert rente 

   

Tabell 9 – Budsjettavvik ved 1 % ekstra renteendring 

Alle tall i millioner 
 

Endringsparameter 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 

  2019 2020 2021 2022 

Hovedstol låneportefølje 1 711,5 1 665,6 1 758,7 1 807,9 

Andel rentesikret 75 75 75 - 

Andel selvfinansierende gjeld 127 127 127 127 

Innskudd 100 50 50 50 

Avvik eksl. pensjonsforpliktelse 13,7** 14,1 15,1 16,3 

(Pensjonsforpliktelse) Estimerte tap som følge av kursendring 24    
(Pensjonsforpliktelse) Estimert økt avkastning 6,0 6,0 6,0 6,0 

Avvik inkl. pensjonsforpliktelse 31,7 8,1 9,1 10,3 

 
 
*Hovedstol de ulike år er basert på volum låneportefølje per 31.12.2018 pluss budsjettert låneopptak 

minus budsjettert avdrag i årene 2019 – 2022. Det er lagt til grunn låneopptak stor NOK mill 190 i 

2019, 135,7 i 2021 og 94,4 i 2022. Avdrag lagt til grunn er stor NOK mill 42,8 i 2019, 45,9 i 2020, 42,6 i 

2021 og 45,2 i 2022. 

**Gjelder ved renteendring fra 01.01.2019. 

Tabell 9 viser avvik (endring) fra budsjetterte rentekostnader som vil påløpe Frogn kommune dersom 

renten stiger 1 %-poeng mer enn rente lagt til grunn i denne rapport fra 01.01.2019. 

I raden «Avvik eksl. pensjonsforpliktelse» hensynstar man ikke renteendringens forventede 

påvirkning på pensjonskostnadene/inntektene. I raden «avvik inkl. pensjonsforpliktelse» hensynstar 

man forventede tap og endring i avkastning som følge av renteendringen. 

For beregning av estimerte tap og økt avkastning på pensjonsforpliktelser legges det til grunn notat 

«En renteendrings effekt på avkastningen av pensjonsmidlene – renten øker med 1 prosentpoeng». 

Her legges det til grunn at den samlede pensjonsporteføljen reduseres rundt 1,4 % av en 

renteendring på 1 %, mens den økte avkastningen vil utgjøre ca. 0,35 %. 
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5 Endringer i risikoeksponering 
All driftslikviditet står i dag på konto hos hovedbankforbindelse. Hovedbankforbindelsen har fortsatt 

rating bedre enn A- som er ratingkrav i finansreglement.  

Overskuddslikviditet er plassert som bankinnskudd hos SpareBank1. Plasseringen er i tråd med 

kommunens finansreglement 

Låneporteføljen har lav refinansieringsrisiko (figur 3). Renterisikoen er forholdsvis høy, og er 

forventet økende, noe som er symbolisert i tabell 6 og 8. Forventet fremtidig rente de kommende 10 

årene har endret seg noe, og er nå litt lavere enn ved fremleggelse av forrige rapport 30.04.2018. 

Annen risiko i låneporteføljen er uforandret siden forrige rapport. 

6 Avvik 
Statusrapport for finans- og gjeldsforvaltningen i Frogn kommune viser ingen avvik fra rammene i 

finansreglement med rapporteringsrutiner.  

7 Rådmannens vurderinger 
Forvaltningen av kommunens finansportefølje er tilfredsstillende. 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 14/19 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00062-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse om Drøbak Frogn Idrettsarena KFs årsregnskap for 2018 

Kontrollutvalget har i møte 29.4.2019 i sak xx/19 behandlet Drøbak Frogn 
Idrettsarena KFs årsregnskap for 2018.  

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 12.04.2019, og Drøbak Frogn Idrettsarena KFs 
årsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen/daglig leder 
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger. 

Kontrollutvalget har merket seg at Drøbak Frogn Idrettsarena KFs regnskap for 2018 
viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,863 mill. kroner, mens netto 
driftsresultat er positivt med 3,863 mill. kroner.  

Budsjettdisiplinen har stor sett vært god. Det er redegjort for avvikene i 
årsberetningen.  

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 12.04.2019, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Drøbak Frogn Idrettsarena KFs årsregnskap for 2018. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Frogn kommunestyre 

Vedlegg: 
Signert revisjonsberetning Drøbak Frogn Idrettsarena KF 2018, Bølgen årsberetning 
2018, Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Regnskap 2018 

Vedtak i saken sendes til: 
Frogn kommunestyre med kopi til Frogn formannskap 

SAKSUTREDNING: 

Hjemmel 
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.4 første punktum: 

4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte.
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Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner §§ 6 og 7: 
 
§ 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. 
 
§ 7. Uttalelse om årsregnskapet 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse 
om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til 
kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir 
innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. 
 

Årsberetningen 
Drift 
Bølgen bad og aktivitetssenter skulle åpnes 10. januar 2018. Ved utgangen av 2018 
er anlegget fremdeles ikke åpnet for drift. Dette har ført til store utfordringer, da hele 
organisasjonen var på plass for oppstart allerede i begynnelsen av året.  
 
Administrasjonen og de ansatte har vært kreative med å finne alternative oppgaver 
for å redusere kostnadene i størst mulig grad. Totalt har foretaket solgt tjenester for 7 
millioner kroner i løpet av året. Over halvparten av de ansatte jobber for Frogn 
kommune i ulike oppgaver. Den resterende halvparten har jobbet med drift av 
Seiersten bad, kurs og trening i konseptene Aktiv mens vi venter og drift av kafeen 
på Helsebygget og catering.  Tiltakene foretaket har arbeidet med er innenfor de 
samme områdene de skal jobbe med på Bølgen.  
 
Internkontroll 
Foretaket har utarbeidet internkontrollrutiner for alle lovpålagte områder for den 
driften som har vært i 2018 utenfor Bølgen, og følger kommunelovens bestemmelser 
og Frogn kommunes retningslinjer.  
 
Ansatte 
Pr. 31.12.18 hadde foretaket 50 ansatte (ca. 22 årsverk) og 20 innleide instruktører 
og terapeuter.  
 
Likestilling og inkludering 
Av de ansatte pr 31.12.18 var 71 % kvinner og 29 % menn. I ledelsen var fordelingen 
60 % kvinner og 40 % menn.  
Foretaket har ansatte med god spredning i alder, har gjort tilpasninger for de med 
nedsatt funksjonsevne og har ansatte fra et mangfold av nasjoner.  
 
Årsregnskapet 
Driftsregnskapet 
Netto driftsresultat er 3,9 millioner kroner bedre enn budsjettert. 1,4 millioner av dette 
er direkte relatert til bedre salgsinntekter enn budsjettert. 2,5 millioner er relatert til 
finanskostnader selskapet ikke har blitt belastet for i 2018. 
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Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet for 2018 er avsluttet med en merforbruk på 1,973 millioner 
kroner. Investeringene knytter seg til innkjøp av møbler, utstyr til treningssenter samt 
annet driftsutstyr.  
 
Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat utgjør kr.3.863.000 kroner.  
 
Uavhengig revisors beretning 
KMPG AS har avgitt en ren revisorberetning, datert 12.04.19. 
 
Avslutning 
Daglig leder eller den hun bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets møte og 
orientere om årsregnskapet og årsberetningen samt svare på eventuelle spørsmål 
fra utvalgets medlemmer.  
 
Oppdragsansvarlig revisor eller den hun bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets 
møte og redegjøre for revisjonsberetningen og eventuelle andre dokumenter 
utarbeidet av revisor i sakens anledning, samt svare på eventuelle spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 24.04.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Økt folkehelse til tross for forsinkelse på over ett år 
Jeg er så utrolig imponert og stolt over hvordan de ansatte har taklet dette året med 
kontinuerlige endringer og uforutsigbare arbeidsoppgaver og arbeidstider. Allerede i januar, 
da vi egentlig skulle ha åpnet anlegget for befolkningen, satte vi oss nye mål og igangsatte 
aktiviteter for å holde de ansatte sysselsatt. Gjennom hele året justerte vi mål og tiltak som 

en følge av forsinkelsen, noe som medførte at alle ansatte hadde meningsfulle og viktige 
arbeidsoppgaver til tross for at vi ikke fikk flytte inn på Bølgen. Resultatet av denne 
fantastiske innsatsen er at Bølgens ansatte har bidratt til at Frogn kommune har klart 
å levere et litt bedre tilbud til befolkningen. Både tilbudet basisorganisasjonen leverer 
via sine viktige tjenester, og tilbud innen Bølgens områder; bad, trening og kafédrift. 

Der vi har vært har vi jobbet mot visjonen om å skape det beste møtestedet for 
helse og glede uavhengig av sted. Det er Huskestua på Helsebygget, treningssalen 
i boksehallen og Seiersten bad tre flotte eksempler på! Tiltakene har gitt oss 
masse verdifull erfaring som vi kan ta med oss inn i driften på Bølgen bad & 
aktivitetssenter. 

Så takk til 
–  alle kundene som har vært med oss i Aktiv mens vi venter i svømmehallen, 

ute og i leide lokaler, blant annet på gruppetimer og på ulike kurs. 

–  alle de ansatte, instruktører og personlig trenere som har stått på og løst 
oppgaver som var helt annerledes enn den jobben de søkte seg til! 

–  enhetene i Frogn kommune som har brukt oss i oppgaver som de trengte 
å få utført! 

–  kommunestyret som lot oss få stå i jobbene våre. 

–  vårt styre som sammen med oss har måttet behandle mange uforutsette 
saker dette året. 

Dette har medført at vi, til tross for forsinkelsen, har oppnådd våre justerte mål. 
Vi har overgått de forventninger som vi satte oss da vi la våre reviderte planer 
og budsjett i april. 

«Det er i motbakke det går oppover» – det har vi bevist til gangs og skal fortsette 
å bevise! 
 
Vi gleder oss til full drift i 2019!

 Siv-Katrin Ramskjell 
 Daglig leder

DAGLIG LEDER HAR ORDET
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En annerledes start 
10. januar 2018 skulle Bølgen bad og 
aktivitetssenter åpne sine dører for 
publikum. Slik ble det ikke. Opprinnelig 
skulle bygget overtas av Frogn 
kommune og Bølgen 1. desember 
2017. Men det viste seg å være så 
mange feil og mangler at de neste 
seks månedene medførte utredning 
av omfang og oppstart av nytt 
byggearbeid. En hel organisasjon var 
på plass og klar for oppstart, men alle 
planer måtte endres. 
 Organisasjonen hadde i januar 
50 ansatte (ca. 22 årsverk) og over 20 
innleide instruktører og terapeuter 
som skulle ivaretas. Vi vil berømme 
administrasjonen for sin kreativitet 
og stå-på-vilje i denne situasjonen. 
Det ble raskt igangsatt aktiviteter på 
alternative arenaer. «Aktiv mens vi 
venter» ble et slagord. Aktivitetene 
ble gjennomført i skog og mark 
og på vann, og også i leide lokaler 
og på Seiersten bad. Samtidig tok 
administrasjonen kontakt med Frogn 
kommune og tilbød sine tjenester 
for de ulike enhetene. Uten et bygg 
å drifte påtok de ansatte seg jobber 
som arbeid i barnehager, renhold av 
kommunale bygg, vanning i parker og 

på offentlige steder, drift av kantine på 
helsebygget osv. I tillegg ble Seiersten 
bad åpnet. 
 Styret er imponert over hvordan 
de ansatte har taklet situasjonen. Alle 
og enhver fortjener stor ros for den 
arbeidsinnsatsen som er lagt ned. 
Med både trusler om oppsigelser og 
permitteringer hengende over seg, 
utførte de en formidabel innsats for 
Bølgen og Frogn kommune. 

Planer og organisasjon for drift av 
Bølgen bad & aktivitetssenter 
Med et bygg som ikke kunne overtas, 
og en stor organisasjon, sto vi overfor 
en krevende situasjon med å ivareta 
de ansatte. I samarbeid med Frogn 
kommune ble ulike løsninger diskutert, 
deriblant permitteringer. Det viste 
seg raskt at det ikke var lovmessig 
grunnlag for permitteringer, som ble 
vurdert som den beste løsningen. 
Derimot var det en mulighet å gå til 
oppsigelser. 
 For å kartlegge konsekvenser ble 
det gjennomført en konsekvens-
analyse. All den tid oppstartstidspunkt 
var uavklart ble det vurdert at 
oppsigelser ville medføre en for stor 
belastning for organisasjonen. Blant 

annet ble følgende punkter vurdert: 

– tap av kompetanse 
–  problemer med å få ansatt nytt 

personell innen oppstart 
–  betydelige kostnader både med 

oppsigelser og nyansettelser 

Kommunestyret besluttet, med 
bakgrunn i denne utredning, å 
bevilge nødvendige midler for at 
foretaket kunne fortsette med sine 
ekstraordinære tiltak og holde alt 
personell sysselsatt i venteperioden. 
 Ledelsen sto i en meget krevende 
situasjon for å ivareta det psykososiale 
arbeidsmiljøet. Det ble iverksatt tiltak 
som faste allmøter, avdelingsmøter, 
sosiale sammenkomster og opp-
læringstiltak. Den tøffe situasjonen 
har medført mye frustrasjon og 
oppgitthet internt, og ikke minst ønske 
om å slutte. Likevel har de fleste valgt 
å stå i stormen. Perioden har gitt oss 
uvurderlig erfaring med krevende 
situasjoner, noe vi vil bygge videre på 
når vi nå skal starte ordinær drift. Det 
er et tøft team som nå skal i gang å 
drifte Bølgen. 
 Administrasjonen og de ansatte har 
vært kreative med å finne alternative 
oppgaver i forsøk på å redusere 

kostnadene i størst mulig grad. Totalt 
klarte foretaket å selge tjenester for 
7 millioner kroner i løpet av året og 
spare over 1 million kroner i reduserte 
driftskostnader. Over halvparten av de 
ansatte jobbet for Frogn kommune i 
oppgaver kommunen måtte ha betalt 
andre for å løse. Den resterende 
halvparten jobbet med drift av 
Seiersten bad, drift av kurs og trening 
i konseptene i Aktiv mens vi venter 
og drift av kafeen på Helsebygget og 
catering.

Bygget, rutiner og systemer for drift
Tiltakene foretaket har jobbet med 
er innenfor de samme områdene 
de skal jobbe med på Bølgen; 
kafédrift, treningssenteraktiviteter og 
drift av bad. Ventetiden har derfor 
vært en fantastisk anledning til å 
få igangsatt mange av rutinene for 
drift. De ansatte har lært mye av 
det grunnleggende som de også vil 
jobbe med på Bølgen, og rutiner har 
allerede blitt revidert og forbedret 
underveis. For å få verdifull erfaring 
med kunde- og inngangssystemet, 
som også skal benyttes på Bølgen, 
ble dette brukt i all aktivitet knyttet 
til salg og oppfølgning av kunder. 

Foretakets teknikere, renholdere 
og driftsansvarlige har også fått 
lære seg det nye bygget i detalj 
siden de har hatt driftsansvaret 
under byggeprosjektsarbeidet fra 
kommunen overtok i juni 2018.

Aktivitet for kunder
Aktiv Ute-treningskonseptene med 
salg- og markedsføringstiltak ble 
startet opp allerede høsten 2017. 
Da foretaket forstod at forsinkelsen 
kunne dra ut i tid startet de opp Aktiv 
mens vi venter som er beskrevet 
senere i årsberetningen. 
 Tiltakene har gitt befolkningen en 
mulighet til å delta i treningsaktiviteter 
og kurs utenom det vanlige i trenings-
bransjen. Det har vært stort fokus 
på tilbud for alle nivåer. På Seiersten 
bad er besøkstallet nesten tredoblet 
fra tidligere driftsår og mange har 
fått lære seg å bli trygge i vann. Kafé- 
og cateringvirksomheten har gitt 
enhetene i kommunen og kundene 
på Helsebygget et flott tilbud gjennom 
året. I tillegg har arbeidet som de 
ansatte har gjort for Frogn kommune 
sørget for at kommunens tilbud til 
befolkningen ble enda litt bedre. 

Kommunalt foretak
Bølgen bad- og aktivitetssenter 
er etablert som et kommunalt 
foretak i Frogn kommune med eget 
organisasjonsnummer og egen 
økonomi. Foretaket rapporterer 
til kommunestyret. Bølgen er det 
første kommunale foretaket etablert 
i kommunen. Styret har opplevd en 
del utfordringer både i avklaring om 
avtaler, rammevilkår og rutiner som 
har gjort arbeidet vanskelig og lite 
forutsigbart. Men vi velger å tro at 
dette går seg til etter hvert som både 
vi og kommunen får erfaring med 
denne driftsformen. 

Videre drift i 2019
Vi trodde igjen at vi skulle starte 
året med drift inne på Bølgen i 
begynnelsen av året. Ledelsen flyttet 
inn i kontordelen i starten av januar, 
men per 15. mars har vi fortsatt 
ikke fått startet driften i anlegget. 
Aktiv mens vi venter-konseptene 
kjøres videre frem til åpning, og per 
i dag er håpet at full drift kan være 
i gang fra 30. mai 2019. Videre drift 
forutsetter ytterligere tilskudd fra 
Frogn Kommune frem til anlegget er 
i full drift.

STYRETS BERETNING

Thomas Nygaard

Styrets leder

Siv-Katrin Ramskjell

Daglig leder

Kathe Langvik

Styrets nestleder

Haagen Sæther Larsen

Styremedlem

Pamela Morales

Styremedlem

Grethe Reinhardtsen

Styremedlem

Laila Aarstrand

Varamedlem
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Utvikling av netto driftsresultat 
Netto driftsresultat er 3,9 millioner kroner bedre enn budsjett. 1,4 millioner kroner av dette er direkte relatert til bedre 
salgsresultater enn budsjett, samt sparte kostnader. 2,5 millioner kroner av dette er direkte relatert til finanskostnader 
vi ikke har blitt belastet for 2018. 

Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet for 2018 er avsluttet med et merforbruk på kr 1,973 millioner kroner.
Investeringene knytter seg til innkjøp av møbler, utstyr til idrettshall og treningssenter, samt annet driftsutstyr. 
 
(Tall i tusen kroner) 

Regnskap 
2018

Regulert 
budsjett  

2018 *

Opprinnelig 
budsjett  

2018 *
Regnskap 

2017 

FINANSIERINGSBEHOV  

1 Investeringer i anleggsmidler -2 441 0 0 -6 239 

2 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 -25

Årets finansieringsbehov -2 441 0 0 -6 264

FINANSIERING 

2 Bruk av lånemidler 0 0 0 0 

3 Kompensasjon for merverdiavgift 467 0 0 440

Sum ekstern finansiering 467 0 0 440
Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 0 0 0 0

Sum finansiering 0 0 0 0

Udekket / Udisponert -1 973 0 0 -5 824

*  I 2017 ble det bevilget 9,111 millioner kroner til investeringsutgifter. Utgiftene ble vedtatt finansiert ved lån gitt av Frogn 
kommune. Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes at investeringsbudsjettet ved en feil ikke ble formelt vedtatt ved 
budsjettbehandlingen for 2018. Lånet er tatt opp og står som ubrukte midler i balanseregnskapet. Totalt udekket for 
2017 og 2018 er 7 797 millioner kroner. Dette vil i 2019 bli vedtatt dekket av ubrukte lånemidler. Investeringsutgiftene er 
innenfor de rammene som er gitt. Alle investeringsprosjekter følges opp i henhold til de vedtatte bevilgningene.

Hovedtall i regnskapet

Driftsregnskapet 

Hovedtall 2017-2018

(Tall i tusen kroner)

Regnskap 
2018

Regulert 
budsjett 2018

Regnskap 
2017

1 Salgs- og leieinntekter 6 928 7 000 39

2 Driftstilskudd Frogn kommune 18 400 18 400 6 591

3 Andre inntekter 1 571 0 340

4 Sum driftsinntekter (1+2+3) 26 898 25 400 6 970 

5 Sum driftsutgifter -23 054 -22 896 -6 774

6 Brutto driftsresultat (4+5) 3 845 2 504 196
7 Netto renteutgifter 18 -2 504 1

8 Netto driftsresultat (6+7+8+9) 3 863 0 197
9 Regnskapsmessig mindreforbruk (10-11+12) 3 863 0 197

Salgs- og leieinntekter (1): 
Salgs- og leieinntekter for 2018 gjelder Bølgen Aktiv mens vi venter, salg av catering / mat og salg av arbeidskraft til 
kommunen. 5,3 millioner kroner er knyttet til arbeid for kommunen og 1,6 millioner er salg av mat og Aktiv mens vi 
venter-produktene. Aktiviteten ble løpende trappet opp igjennom året ettersom forsinkelsen trakk ut i tid for å gi et 
helsebringende tilbud til kundene, sysselsette de ansatte, og begrense tapet for kommunen. 

Driftstilskudd Frogn kommune (2): 
Driftstilskuddet fra Frogn kommune ble gitt for å dekke kostnader før åpningen. 

Andre inntekter (3): 
Gjelder momskompensasjon og sykelønnsrefusjon. 

Sum driftsinntekter (4): 
Driftsinntektene i budsjettet var basert på full drift på Bølgen hele året. I mai ble budsjettet justert ned tilpasset mulig 
aktivitet uten Bølgen. Sum driftsinntekter inkludert mvakomensasjon og sykepengerefusjon ble 1,5 millioner kroner bedre 
enn budsjett. 

Sum driftsutgifter (5): 
Budsjettet for driftsutgiftene ble også justert ned i mai, og de årlige utgiftene ble ca. 100 000 kroner under budsjett. 

Netto renteutgifter (7): 
Foretaket ble ikke belastet renteutgifter pga forsinket oppstart. 

Netto driftsresultat (8): 
Netto driftsresultat utgjør 3 863 000 kroner. 

Regnskapsresultat (9): 
Netto regnskapsresultat utgjør 3 863 000 kroner. 
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Balanseregnskapet

(Tall i tusen kroner)

2018 2017

EIENDELER
Omløpsmidler 9 507 1 950

Herav: Kortsiktige fordringer 6 973 869

Anleggsmidler 10 648 6 530

Herav: Utlån, aksjer, andeler og pensjonsmidler 1 969 291

SUM EIENDELER 20 155 8 480

GJELD OG EGENKAPITAL
Gjeld
Kortsiktig gjeld 4 132 7 576

Langsiktig gjeld* 11 105 486

Sum gjeld 15 237 8 062

Sum egenkapital 4 918 418
Herav: Fond 0 0

Kapitalkonto 8 654 6 044

Ikke disponert mindreforbruk 4 061 197

Udekket i investeringsregnskapet -7 797 -5 824

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 20 155 8 480 

Memoriakonto: Ubrukte lån 9 111 0 

* Inklusive pensjonsforpliktelser på 1 994 000 kroner per 31.12.2018 

 

Internkontroll, økonomi og ansatte 

Internkontroll 
Foretaket har utarbeidet internkontrollrutiner for alle lovpålagte områder for den driften de har hatt i 2018 utenfor Bølgen 
og følger Kommunelovens bestemmelser og Frogn kommunes retningslinjer. 
Foretaket bruker Compilo som avviks- og internkontrollsystem i kombinasjon med Plania. Kontrollsystemet skal bidra til 
å avdekke eventuelle feil og misligheter, samt øke sannsynligheten for å bli oppdaget dersom man begår en feil eller en 
korrupt handling. 
 Foretaket jobber med å ferdigstille internkontrollrutiner for full drift på Bølgen. Vi har fokus på risikobasert internkontroll 
for å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, helhetlig styring og riktig utvikling, godt omdømme og legitimitet og 
etterlevelse av lover og regler. 
 Foretaket følger kommunens mal for risiko- og kontrollmatrise, som i større grad skal muliggjøre sammenlikninger og 
prioriteringer på tvers av enhetene i kommunen. Risiko- og kontrollmatrisen er bygget opp med utgangspunkt i de fem 
sirklene, se figur til høyre. 
 Som et ledd i implementeringen av en risikobasert internkontroll 
i Frogn kommune har foretaket i tråd med kommunens beslutninger 
også sett nytten av å benytte risiko- og kontrollmatrisen med fokus på 
ønsket måloppnåelse. 
 #Metoo-kampanjen vokste fram gjennom sosiale medier i 2017 til 
å bli en verdensomspennende innsats for å adressere og forebygge 
maktmisbruk og overgrep. Temaet ble også adressert i Frogn 
kommune. For de ansatte er det fra før utarbeidet en varslingsrutine 
som også kan benyttes til å varsle om dette. Foretaket vil gjennomføre 
tiltak for å forebygge all form for trakassering i arbeidsmiljøet, det være 
seg mobbing eller seksuell trakassering. 

Økonomi 
Dagens systemer gir muligheter til å begrense tilganger og loggføre 
endringer på en god måte. All attestering og anvisning av fakturaer er 
styrt av systemet og begrenset til navngitte personer. Personer med 
attestasjons- og anvisningsmyndighet har kun tilgang til å kontere i foretakets regnskap og har ingen tilgang til å gjøre 
endringer i mottakers opplysninger. 
 Tilgang til foretakets betalingssystemer og ekstern kobling mot bank er begrenset til noen personer i admini strasjonen, 
samt med hjelp fra enheter i kommunen. Alle transaksjoner ved kjøp av varer og tjenester kontrolleres og godkjennes av to 
personer. Ved lønnskjøring blir alle utbetalinger over et gitt beløp kontrollert av to personer i administrasjonen. 
 Det er innført loggføring av alle endringer av bankkontoopplysninger for leverandører i 2017. 

Ansatte 
Per 31.12.2018 hadde foretaket 50 ansatte (ca. 22 årsverk) og over 20 innleide instruktører og terapeuter. 
Gjennomsnittsalder er ca. 36 år. 
Vi forsøker å etterstrebe en balanse i kjønnsfordelingen i alle ansettelser uavhengig av yrkesgrupper og stillingsnivåer. 

Likestilling og inkludering

Av de ansatte per 31.12.18 var 71 prosent kvinner og 29 prosent menn. I ledelsen var fordelingen 60 prosent kvinner og 40 
prosent menn. 
 Foretaket er som Frogn kommune en inkluderende arbeidslivsbedrift som i henhold til avtalen både skal ivareta 
egne ansatte i tillegg til å inkludere arbeidstakere som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Foretaket er som Frogn 
Kommune en IA bedrift og legger vekt på mangfold ved alle ansettelser. Foretaket har ansatte med god spredning i alder, 
har gjort tilpassinger for de med nedsatt funksjonsevne og har ansatte fra et mangfold av nasjoner. 

Hva kan  
gå galt?

Hvor galt  
kan det gå?Oppfølging

Hva er gjort  
for å unngå at 
det går galt?

Er det nok?
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Hvordan situasjonen gjennom 2018 har påvirket de ansatte

Hele foretaket med både ledere og ansatte fikk i 2018 helt andre oppgaver enn de var ansatt til å løse. I kombinasjon med 
mye negativ omtale i media, usikkerhet rundt ansettelsesforholdet og det å stå i å ikke vite noe om når vi kunne starte 
endelig drift har vært enormt krevende for alle. Til tross for til tider mye frustrasjon har de ansatte klart å stå i situasjonen 
på en fantastisk måte, og de aller fleste er fortsatt med oss videre.

Tilgjengelighet 

Bølgen bad & aktivitetssenter er tilrettelagt med tanke på 
Universell Utforming (UU). Tilbudene vil bli tilrettelagt for 
alle funksjonsnivåer og aldre. 

Etikk og verdiimplementering 

Foretaket har utarbeidet en egen strategi- og 
forretningsplan. Denne inneholder verdier og kundeløfter 
som benyttes for å bygge en god kultur, og er tilpasset 
foretakets arbeidsområder. I tillegg er Frogn kommunes 
verdigrunnlag og etiske retningslinjer forankret i 
personalhåndboken, og derigjennom i organisasjonen. 
Verdi og etikk har stort fokus ved ansettelser og i 
oppfølgingen av medarbeiderne i den daglige driften. 

Ledergruppen

Siv-Katrin Ramskjell

Daglig leder

Bjørn Wilhelmsen

Avd. leder drift

Lill Bente Hollstedt

Salgs- og markedsans.

Nina Tomter

Fag- og sportslig ans.

Cecilie W. Fjeldvik

Administrasjonsans.

Lara J. Mordt

Administrasjonsans. 
(vikar)

Krzysztof Frymarkiewicz

Avd. leder Bølgen kafé

Nina J. Dobloug

Avd. leder Bølgen trening

Thomas Ritter

Teamleder bad

Silje Alexander

Teamleder resepsjon

Ole-Christian B. Bakke

Teamleder teknisk
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I tillegg til Aktiv mens vi venter-
tiltakene startet vi allerede i januar 
2018 med arbeid for enheter i 
kommunen. Siden vi hadde kontorer 
på Helsebygget var det naturlig å 
hjelpe til der umiddelbart. Flere 
ansatte hjalp til med matservering 
inne på avdelingene, én hjalp til som 
hjelpepleier og vi bemannet opp 
resepsjonen. Rådmannen oppfordret 
alle sine enhetsledere til å ta kontakt 
med oss hvis de hadde oppgaver som 
skulle løses, og det resulterte raskt i 
at vi jobbet for flere enheter allerede 
i februar. I april fikk vi meldinger 
om at forsinkelsen kunne bli langt 

ut i sommeren, og vi tegnet da 19 
ulike oppdragsavtaler med enheter i 
kommunen. 
 Fra 1. mai var det enighet om 
at foretaket skulle kunne fakturere 
for arbeidet vi utførte, noe som 
resulterte i over 5,3 millioner i 
inntjening i løpet av året for dekning 
av lønninger. Kostnadene for disse 
oppdragene var allerede budsjettert 
med i kommunen. Oppgavene var 
svært ulike, og mange langt unna de 
oppgaver de ansatte var tilsatt for å 
utføre. Det var mye renholdsarbeid, et 
større skoleprosjekt med fokus på det 
psykososiale miljøet i skolene, jobb 

med private vann- og kloakkanlegg, 
vanning rundt om i kommunen, 
administrativ jobb på Drøbak skole, 
jobb for en barnehage, hjelp i kantinen 
på Seiersten Ungdomskole for å 
bedre meny og tilbud, kundemottak 
på Servicetorget og jobb for arkivet. 
For eiendomsenheten jobbet vi innen 
flere områder, blant annet laget vi hele 
den nye skiltplanen til kommunen. 
For personalavdelingen laget vi en 
flott digital personalhåndbok for 
nyansatte. Etter at kommunen tok 
over byggeprosjektet selv, fikk vi også 
jobbet med å drifte og renholde 
bygget under byggingen.

JOBBER FOR KOMMUNEN

DRIFT AV KAFÉ, KANTINE  
OG CATERING 
Allerede i januar startet kjøkken-
gjengen opp med egen «kantine-
produksjon» av lunsjretter for de 
ansatte. Alle ansatte kunne kjøpe seg 
lunsj, noe som gjorde lunsjen til et 
hyggelig møtested med god mat. 
 Seiersten ungdomsskole trengte litt 
hjelp for å bedre sitt tilbud til elevene 
og kjøkkenteamet til Bølgen gikk inn i 
et midlertidig samarbeid med skolen 
som resulterte i mer enn tredobling av 
salget i kantinen.

 Fra tidlig mai fikk de ansatte i 
Bølgen kafé lov til å ta over driften av 
kafeen på Helsebygget, Huskestua. Vi 
utvidet åpningstidene med flere timer 
hver dag så både ansatte, beboere og 
besøkende hadde et tilbud fra tidlig 
morgen til litt utpå ettermiddagen. 
Med vår flerkulturelle kjøkkengjeng ble 
det servert et bredt spekter lunsjretter 
med inspirasjon fra både Thailand og 
Polen, i tillegg til en variasjon av mer 
tradisjonelle norske retter. Miljøet i 

kafeen på Huskestua fikk et oppsving 
og ble et naturlig møtested for helse 
og glede. 
 Bølgen fikk i tillegg lov til å 
utarbeide et cateringkonsept for alle 
enhetene i Frogn kommune og dette 
resulterte i flere leveranser stort sett 
hver eneste dag fra mai måned. Tapas, 
koldtbord, gryteretter og rundstykker 
var blant de mest populære. 
Omsetningen passerte 600 000 
kroner i løpet av året bare til dette. 
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I januar døpte vi om #Aktiv ute til 
#Aktiv mens vi venter så vi kunne 
levere enda flere treningsaktiviteter 
i venteperioden. I februar fikk vi 
lov til å fylle vann i Seiersten bad, 
og vi startet umiddelbart opp 

skolesvømmingen, egne kurs for 
små barn og voksne, og vi tilrettela 
for idrettslagets svømmekurs og 
treninger. I takt med beskjedene om 
ytterligere forsinkelser utvidet vi kurs- 
og gruppetreningstilbudene. Fra mai 

måned hadde vi en ganske komplett 
gruppetimeplan med over 20 timer 
i uken, i tillegg til mellom 5 og 10 
ulike trenings- og svømmekurs både 
gjennom våren og høsten 2018. 
 Det var tøft i starten å få folk til 

HELSE OG GLEDE FOR ALLE
å melde seg på timer og kurs, men til 
sammen i løpet av året var over 1300 
personer med, enten som abonnenter 
i Aktiv mens vi venter eller på ulike 
kurs og enkeltinnganger i badet. 
I alder spenner kundene seg fra 
babysvømmere under året gamle til 
trimmere hvor de eldste er over 80 år.

 Flyttingen i mai til Dyrløkkeveien 13 
resulterte i nye muligheter for lokaler 
til spinningtimer, og deltagerantallet 
steg jevnt utover året. Mot jul var 
timene blitt ganske så fulle av 
motiverte, treningsglade kunder 
– mange av dem hadde aldri vært 
på et treningssenter før! Selv uten et 

anlegg klarte vi å etablere tilbud for 
helse og glede til befolkningen i Frogn. 
I tillegg har Bølgen gjennom hele 2018 
hatt et samarbeid med Røde Kors og 
tilbudt seniorer ukentlig trim. Hver uke 
har rundt 20 spreke seniorer i alderen 
65 til 94 år stilt opp og deltatt med 
stor entusiasme.
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Etter som tilbudene ble mer og mer 
populære ble det behov for større 
lokaler inne. Vi fikk på plass en 
leiekontrakt med Bokseklubben 

lokalt og fikk lov til å flytte inn en god 
del treningsutstyr. Alt gikk raskt når 
først avtalen var i havn, og med iherdig 
innsats fra mange ansatte var vi klare 
på under en uke til å ta imot 

kunder til Bootcamp-timer og 
Basisball-aktiviteter. 

Takk til Drøbak bokseklubb for godt 
samarbeid!

VI TAR I BRUK BOKSEHALLEN…

Gjenåpning av Seiersten, kurs, 
svømming og barnebursdager 

Gleden var stor da vi fikk lov til å 
gjenåpne gamle, ærverdige Seiersten 
bad. De ansatte stilte opp og ryddet, 
kastet gamle saker og søppel, vasket, 
malte – og dro på IKEA og kjøpte noen 
enkle planter, skohyller og knagger. 
Og vips var badet rent, pent og litt 
nytt. Et par bilder på veggene, noen av 
møblene og badedyrene som skal inn 
på Bølgen, og badet ble et boltrested 
for store og små. 

 I løpet av året mer en tredoblet vi 
antall brukere av badet i forhold til 
tidligere år. Idrettslaget opplevde også 
en fantastisk vekst. 
 Badet ble et luksussted for 
barnebursdager. Hver søndag var 
det kun bursdager, og man fikk hele 
det lille bassengområdet for seg 
selv. Det ble servert pizza og pølser 
etter kundenes egne ønsker, og 
lek og moro i vannet med badedyr, 
basketballnett og flyteelementer. 
Dyktige teknikere og renholdere 
sørget for å holde både vannet og 

lokalet rent og fint, badevaktene sikret 
et trygt sted å bade og bidro aktivt i 
alt renhold, og resepsjonistene møtte 
kundene og sikret at de fikk den 
hjelpen de trengte for å melde seg 
på kurs og timer, holdt styr på barn 
og voksne og hjalp til sammen med 
badevaktene på gjennomføringen av 
alle aktivitetene i badet. 
 Seiersten ble igjen et møtested for 
helse og glede! 

… OG GJENÅPNER  
SEIERSTEN BAD
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HELSEKLINIKKEN
Kundebrev

ETT ÅR MED BØLGEN
Anne Lise Larsson om sin treningsreise med Bølgen gjennom 2018

Våre dyktige terapeuter i Bølgen 
Helseklinikk var lovet lokaler fra 10. 
januar 2018. Denne dagen flyttet 
de inn i de midlertidige lokalene 
sammen med administrasjonen. 
I mai måtte de igjen flytte 
sammen med administrasjonen 
til Dyrløkkeveien 13.  Klinikken 
har i 2018 hatt tre terapeuter, 
alle innleid på kontrakt, men med 
bindinger til å måtte samarbeide 
for å bygge opp en tverrfaglig 
klinikk sammen med Bølgens 
treningsinstruktører og personlige 
trenere. Det har vært gjennomført 
fellessamlinger og samtaler 
for å styrke den tverrfaglige 
kompetansen. 
 Til tross for oppstart av ny 
klinikk med to flyttinger på 
midlertidige adresser har klinikken 
klart å opprettholde fulle lister. 

Kundegrunnlaget og renommeet 
disse erfarne terapeutene har 
bygget opp igjennom en årrekke 
har vært avgjørende for at de har 
klart dette. Deres kompetanse har 
allerede skapt Bølgen Helseklinikk 
et navn i Frogn og omegn, og de 
har vært en viktig bidragsyter 
for å gi kundene et tilbud for økt 
folkehelse og for å synliggjøre 
Bølgen! 
 Med spinningstimer rett ved 
siden av behandlings rommene, og 
kontorene til alle i administrasjonen 
på tilliggende rom, ble også 
Dyrløkkeveien 13 en samlingssted 
for helse og glede.
 
Vi takker våre terapeuter for en 
fantastisk innsats til tross for 
midlertidige lokaler med flere 
flyttinger.

Motivasjon for å trene
Jeg meldte meg inn i Bølgen høsten 
2017 med en sterk motivasjon om å 
komme i form. Har vært i god form 
tidligere og ville vel egentlig bare 
tilbake dit. Som en del av en svært 
aktiv familie vil jeg ikke si at jeg var 
direkte inaktiv, men lite fokus på 
systematisk trening og kosthold, samt 
typisk stillesittende arbeid, medførte 
over tid dårlig form og overvekt. 
Motivasjonen var først og fremst 
knyttet til fysisk form. Jeg bestemte 
meg rett og slett for å bli i god form 
igjen.

Progresjon, resultater og 
treningsglede
Det er vel ikke så mye å si mer enn 
at progresjonen har vært formidabel 
i det året jeg har holdt på. Det er 
nesten så det er vanskelig å forstå 
det selv, og jeg er faktisk overrasket 
over hvor lett det har vært. I forhold til 
hvordan jeg var for ett år siden er jeg 
i kjempeform: Jeg er mye sterkere, har 
god kondisjon og er mer utholdende. 
En annen effekt er at hodet fungerer 
bedre – konsentrasjonsevnen er for 
eksempel blitt bedre. Mest synlig for 
andre er at jeg har fått en helt annen 
kropp.
 Jeg merker fortsatt formen bedrer 
seg, nesten fra uke til uke. Jeg tror ikke 
at fremgangen har stoppet opp en 
eneste gang. Dette året med trening 
har vært utelukkende lystbetont. 
Ikke en eneste gang har jeg vurdert 
å droppe trening til fordel for sofaen. 

Jeg hater å gå glipp av treninger. 
Det er ingen tvil om at man blir 

avhengig.

Treningsformer som passer
Da Bølgen dessverre ikke 
åpnet som planlagt, 
bestemte jeg meg for at jeg 
ikke skulle utsette planene 
mine. I januar ble det derfor 

veldig mye egentrening med 
langrenn i lysløypa i Drøbak 
og svømming i Røykenbadet.

«Aktiv mens vi venter» startet vel 
opp januar/februar. Jeg var i hvert 
fall på min første bootcamptrening 
noen få uker før vinterferien. Jeg 
liker enkel, grei, tøff trening uten 
noen form for dill og bootcamp er 
perfekt. Uken etter begynte jeg med 
basisball. Samme type trening: Enkel, 
tøff og utfordrende. Ingen vanskelige 
kombinasjoner som ødelegger for 
intensiteten. En time bootcamp og to 
timer basisball i uken har vært basisen 
i treningen fra februar. I tillegg har 
jeg deltatt på spinning og styrke puls. 
Har også svømt en god del og løpt i 
skogen.
 Jeg tror de korte trenings-
sekvensene på ca. ett minutt som er 
typisk for både bootcamp og basisball 
er veldig bra for motivasjonen, i hvert 
fall for de som er i opptreningsfasen. 
Alle holder ut ett minutt! I tillegg 
oppleves treningene som veldig 
effektive. 45 minutter med knallhard 
jobbing vil være en fordel for de fleste.
 Det har vært bra for meg å 
trene så mye forskjellig både i og 
utenfor Bølgen. Jeg har ikke gått lei, 
og dessuten forebygger allsidighet 
skader. Gruppetrening har passet 
meg veldig fint. Jeg blir utvilsomt mye 
mer motivert av å trene sammen med 
andre enn å holde på for meg selv i et 
helsestudio.

Treningsmengde, intensitet og 
kontinuitet
Jeg valgte å gi full gass fra første stund, 
og det har funket for meg. Det første 
halve året trente jeg mange uker 5-6 
ganger i uken, hvorav de fleste økter 
med høy intensitet.
 Jeg har ikke hatt PT eller fulgt noe 
spesielt opplegg. Enkelt prinsipp: Tren 
så mye som mulig og så hardt som 
mulig. I tillegg har jeg vært bevisst 
på å gi absolutt alt jeg har i alle 
treningsøkter. Jeg går alltid i kjelleren. 
Om ikke annet så har dette året bevist 
at det er med trening som med alt 
annet – du får ikke resultater hvis du 
ikke gjør en innsats.

 Jeg har justert ned 
trenings mengden fra 
sommeren av og har nå fire 
økter i uka. Det har fungert 
veldig bra, og jeg har unngått 
skader. Hvis jeg har kjent 
smerter i muskulaturen har 
jeg forsøkt å unngå for mye 
belastning. Hvis jeg har 
merket at jeg ikke lenger 
har overskudd har jeg 
tatt tre-fire dagers pause. 
Overskuddet er kommet 
tilbake umiddelbart. Jeg er 
svært fornøyd med at jeg, 
med unntak av tre ukers 
interrail i sommer, har klart å 
opprettholde kontinuiteten 
i treningen. I uker med 
redusert tilbud fra Bølgen 
har jeg kompensert med 
egentrening.

Gode instruktører
Min erfaring med 
Bølgens instruktører 
er at dere er 
svært engasjerte og 
kunnskapsrike, og genuint opptatt 
av at kundene skal ha en god 
treningsopplevelse. For meg har dere 
vært suverene motivatorer.
 Trivselsfaktoren blir høy når 
instruktørene har godt humør og 
byr på seg selv. Jeg synes også det er 
veldig positivt at dere gir individuell 
veiledning under treningsøktene, både 
med tanke på å gjøre øvelser riktig 
slik at man trener det man faktisk skal 
trene og ikke minst skadeforebygging. 
Dere gir mange gode råd, som jeg 
(stort sett) har valgt å høre på.

Planlegging og prioritering
Jeg har prioritert trening veldig høyt, 
brukt Bølgen-appen aktivt og planlagt 
uka ut fra mine bookinger. Veldig lite 
har trumfet trening, kun arbeid og 
familie har gått foran. Treningsregimet 
har stilt krav til planlegging, logistikk og 
struktur i hverdagen, noe som jeg fra 
tid til annen har opplevd nesten mer 
anstrengende enn treningen selv.

Hverdagsaktivitet
Jeg har alltid vært opptatt av 
hverdagsaktiviteten, og er ikke 

blitt mindre opptatt av det dette 
året. Forsøker i den grad det er 
mulig å gå/sykle til trening eller 
andre gjøremål, og unngår å 
sette meg i bilen hvis det ikke er 
absolutt nødvendig.

Kosthold
Ett år med trening har gjort meg 
mer bevisst på kosthold, men jeg 
har egentlig spist ganske normalt. 
Noen endringer har jeg gjort, og 

jeg er overbevist om at det har 
vært positivt for treningen: Jeg 
unngår det jeg kaller unødvendig 
inntak av sukker og hvitt brød, har 
redusert inntaket av karbohydrater 
noe, og rører så og si ikke snacks, 

søtsaker eller sukkerholdig 
drikkevarer. Jeg er også forsiktig 

med alkohol. Mye grønnsaker, 
grovt brød og sunt pålegg er 
vel stikkordene, og i sum er ikke 

dette akkurat rakettforskning. Jeg 
vil understreke at jeg overhodet ikke 
er noen kostholdsfanatiker. Jeg synes 
imidlertid det er interessant at jeg, 
selv om jeg trener mye og bruker 
masse energi, ikke blir oftere sulten 
eller spiser mer. Egentlig vil jeg si det 
er motsatt. Dette kan jeg lite om, må 
jeg innrømme, men det er i hvert fall 
en observasjon.

Avslutningsvis:
Trening er også en mental greie
Tre erfaringer jeg har gjort meg:
1)  Man kan få til det mest utrolig bare 

viljen er til stede
2)  Det er viktig å la hodet bestemme: 

Selv om det gjør vondt i hele 
kroppen og musklene verker er 
det fullt mulig å presse seg til å 
fortsette litt til… og enda litt til…

3)  Konsentrasjon og fokus betyr 
enormt mye: Man får mye mer ut 
av treningen hvis man går inn i 
bobla og unngår å bry seg om det 
som foregår i omgivelsene.

Februar 2018

Mars 2019

Hilde Line Voldene

Osteopat/Fysioterapeut

Roland Blomquist

Naprapat MNNF

Mona Solbakk

Fysioterapeut
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Økonomisk oversikt - drift 
1000 kroner 
 

 

  Note 
Regnskap  

2018 

Regulert 
budsjett 

2018 

Opprinnelig 
budsjett 

2018 
Regnskap 

 2017 

DRIFTSINNTEKTER           

Brukerbetalinger   -704 -1 590 -27 586 -39 

Andre salgs- og leieinntekter   -6 224 -5 410 -10 260 0 

Overføringer med krav til motytelse   -1 571 0 -7 217 -340 

Overføringer uten krav til motytelse   -18 400 -18 400 -1 163 -6 591 

Sum driftsinntekter   -26 898 -25 400 -46 226 -6 970 

            

DRIFTSUTGIFTER           

Lønnsutgifter   14 204 14 336 17 338 3 408 

Sosiale utgifter   3 793 4 664 5 640 1 250 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon 4 484 2 713 17 911 1 776 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon   0 0 1 200 0 

Overføringer   573 1 134 1 634 340 

Avskrivninger   0 0 0 0 

Fordelte utgifter   0 49 0 0 

Sum driftsutgifter   23 054 22 896 43 722 6 774 

            

Brutto driftsresultat   -3 845 -2 504 -2 504 -196 

            

EKSTERNE FINANSINNTEKTER           

Renteinntekter og utbytte   -20 0 0 -1 

Sum eksterne finansinntekter   -20 0 0 -1 

            

EKSTERNE FINANSUTGIFTER           

Renteutgifter og låneomkostninger   1 417 417 0 

Avdrag på lån   0 2 087 2 087 0 

Sum eksterne finansutgifter   1 2 504 2 504 0 

            

Resultat eksterne finanstransaksjoner   -19 2 504 2 504 -1 

            

Motpost avskrivninger   0 0 0 0 

Netto driftsresultat   -3 863 0 0 -197 

            

BRUK AV AVSETNINGER           

Sum bruk av avsetninger   0 0 0 0 

            

AVSETNINGER           

Sum avsetninger   0 0 0 0 

            

Regnskapsmessig mindreforbruk   -3 863 0 0 -197 
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Økonomisk oversikt - Investering 
1000 kroner 

 

Note  Regnskap 2018 
Regulert budsjett 

2018 
Opprinnelig budsjett 

2018 Regnskap 2017 

FINANSIERINGSBEHOV     
Investeringer i anleggsmidler                          6 2 441 0 0 6 239 

Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 25 

Årets finansieringsbehov 2 441 0 0 6 264 

     
FINANSIERING     
Bruk av lånemidler 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift -467 0 0 -440 

Sum ekstern finansiering -467 0 0 -440 

     
Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger 0 0 0 0 

Sum finansiering 0 0 0 0 

     
Udekket / Udisponert                                        11 1 973 0 0 5 824 
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Balanseregnskapet 
1000 kroner 

  Noter Regnskap 2018 Regnskap 2017 

EIENDELER    
A. ANLEGGSMIDLER    

Utstyr, maskiner og transportmidler 6 8 680 6 239 

Pensjonsmidler 3 1 944 266 

Aksjer og andeler 4 25 25 

Sum anleggsmidler   10 648 6 530 

    

B. OMLØPSMIDLER    

Kortsiktige fordringer 7 6 973 869 

Kasse, postgiro, bankinnskudd  2 534 1 081 

Sum omløpsmidler   9 507 1 950 

    

Sum eiendeler   20 155 8 480 

    

EGENKAPITAL OG GJELD    
C. EGENKAPITAL    

Regnskapsmessig mindreforbruk 11 -4 061 -197 

Udekket i investeringsregnskapet 11 7 797 5 824 

Kapitalkonto 5 -8 654 -6 044 

Sum egenkapital   -4 918 -418 

    
D. GJELD    

LANGSIKTIG GJELD    

Pensjonsforpliktelser 3 -1 994 -486 

Andre lån 7,9 -9 111 0 

Sum langsiktig gjeld   -11 105 -486 

    

KORTSIKTIG GJELD    

Annen kortsiktig gjeld  -4 033 -7 356 

Premieavvik 3 -99 -220 

Sum kortsiktig gjeld   -4 132 -7 576 

    

Sum egenkapital og gjeld   -20 155 -8 480 

    

MEMORIAKONTI:    

Ubrukte lånemidler  9 111 0 

Motkonto for memoriakontiene  -9 111 0 

Sum memoriakonti   0 0 
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Note 1 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering 
 
Drøbak Frogn Idrettsarena KF avlegger regnskapet etter kommunale prinsipper. Regnskapet er utarbeidet i henhold 
til Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og  god 
kommunal regnskapsskikk.  
Selskapet følger gjeldende regnskapsprinsipper. 
 
Arbeidskapitalprinsippet betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, 
fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.  
 
Bruttoprinsippet betyr at alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder 
også interne finansieringstransaksjoner. 
 
Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er tatt med i 
årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. For lån er kun den delen av lån som faktisk 
er brukt i løpet av året, ført i investeringsregnskapet. Den delen som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.     
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for 
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.  
 
Anleggsmidler 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av 
anleggsmidlene er lavere enn balanseført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, er det foretatt 
nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den 
økonomiske levetiden. Selskapets anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med 
anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr. 2. dvs. at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. 
Avskrivningene startes året etter at prosjektet er ferdigstilt. 
 
Omløpsmidler    
Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.   
 
Fordringer    
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende verdi.    
 
Kortsiktig gjeld 
Kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende 
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Note 2 Arbeidskapital 
1000 kroner 

 
Balanseregnskapet: 31.12.2018 31.12.2017 Endring 

2.1 Omløpsmidler 9 507 1 950 9 243 

2.3 Kortsiktig gjeld -4 132 -7 576  1 758 

Sum arbeidskapital 5 375 -5 626 11 001 

    
Drifts- og investeringsregnskapet:       

    
Anskaffelse av midler:    

Inntekter driftsregnskap 26 916   

Inntekter investeringsregnskap 468    

Innbetalinger vedrørende eksterne finanstransaksjoner 0   

Sum anskaffelse av midler 27 384   27 384 

    

Anvendelse av midler:    

Utgifter driftsregnskap eks. avskrivninger 23 054   

Utgifter investeringsregnskap 2 441    

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 0   

Sum anvendelse av midler 25 495   25 495 

    

Anskaffelse - anvendelse av midler   1 889 

Endring ubrukte lånemidler (reduksjon)   9 111 

Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet   11 000 

Endring arbeidskapital i balansen   11 001 

Differanse    -1 

 

 

Foretakets balanseførte arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.  Dette skal samsvare 
med differansen mellom anskaffelse og anvendelse av midler, korrigert for endring i ubrukte lånemidler. 

Note 3 Pensjon 
1000 kroner 

Generelt om pensjonsordningene i kommunen         
Selskapet har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ordningen 
sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. 
 
Drøbak Frogn Idrettsarena KF har pr 31.12.2018 ikke inngått en egen pensjonsavtale for sine ansatte, men er en del 
av Frogn kommune sin avtale. Utgiftene tilknyttet de ansatte i selskapet er imidlertid skilt ut i en egen 
aktuarberegning og er hensyntatt i årets regnskap. Det er etablert en egen avtale fra 01.01.2019.   
             
Ansatte som er i selskapets tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. 
AFP for 62-64 år er ikke forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av 
framtidige AFP-pensjoner.  
             
Regnskapsføring av pensjon          
Etter § 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er 
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes 
på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell 
mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes 
premieavvik, og skal inntektsføres- eller utgiftsføres i driftsregnskapet.  
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Pensjonskostnad (F§ 13-1 C) 2018 2017 

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 1 518 441 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 76 18 

-forventet avkastning på pensjonsmidlene -49 -6 

= Nto pensjonskostnad (eks. adm) 1 545 453 

+ Sum amortisert premieavvik -28 0 

+ Administrasjonskostnad 77 16 

= Samlet pensjonskostnad (inkl adm) 1 594 469 

 
   
Ansattes andel av pensjon 
Ansatte trekkes 2 % av bruttolønn.  
 
Hvis innbetalt premie overstiger netto pensjonskostnad skal premieavviket inntektsføres og balanseføres mot 

kortsiktig fordring. Motsatt, hvis innbetalt premie er lavere skal premieavviket utgiftsføres og balanseføres mot 

kortsiktig gjeld.  

Premieavviket tilbakeføres igjen med 1/7 per år.  
 
Premieavvik 2018 2017 

Innbetalt premie (eks adm) 1 624 260 

Netto pensjonskostnad  (eks adm) 1 546 453 

Årets premieavvik 78 -193 

Arb. g avg av premieavviket 14,1% 11 -27 

 
 
Akkumulert premieavvik 2018 2017 

AKKUMULERT PREMIEAVVIK   

    Akkumulert 01.01. -193 0 

 +/- Premieavvik for året 78 -193 

 -/+ Resultatført tidligere års premieavvik 28 0 

 = Akkumulert premieavvik 31.12 -87 -193 

Arb. G avgift av akkumulert premieavvik 14,1% -12 -27 

 
 
Beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og 

langsiktig gjeld. 

PENSJONSMIDLER OG FORPLIKTELSE 2018 Arb.g avg 2017 Arb g avg 

Brutto pensjonsmidler 31.12 1 944  266  
Brutto pensjonsforliktelse pr. 31.12 1 988 -6 459   

= Netto pensjonsforpliktelse -44 -6 -193 -27 

 

Det skal foretas en ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny 

beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for 

pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket 

mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvik for 

pensjonsmidlene. 
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Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik 
KLP 

Midler Forplikt. 

Faktisk verdi 01.01. 271 393 

Estimert verdi 01.01 (regnsk.01.01.) 266 459 

 =  Estimatavvik midler/ forpliktelse  pr. 01.01 5  -66 

 

 
Forutsetninger 2018 2017 

Forventet avkastning pensjonsmidler (§ 13-5 F) 4,50 % 4,50 % 

Diskonteringsrente (§ 13-5 E) 4,00 % 4,00 % 

Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B) 2,97 % 2,97 % 

Forventet årlig G- regulering (§ 13-5 D) 2,97 % 2,97 % 

Forventet pensjonsregulering 2,20 % 2,20 % 

 

 

Note 4 Aksjer og andeler i varig eie 
1000 kroner 

        Balanseført verdi 

Selskapets navn 
Eierandel i 
selskapet 

Markeds-
verdi 

Tilgang/ 
Avgang 31.12.2018 31.12.2017 

ANDELER      

Badelandene.no SA 1 andel ukjent 0 25  25  

Sum     0  25  25  

 

 

Note 5 Kapitalkonto 
 1000 kroner 

DEBET KREDIT 

  IB pr 01.01 6 044  

     
Debetposter i året:  Kreditposter i året:  
   Aktivering  utstyr, maskiner og transportmidler 2 441  

Endring pensjonsforpliktelse KLP 1 529  Kjøp av aksjer og andeler 0  
  Endring pensjonsmidler KLP 1 677  

  Endring aga netto forpliktelse KLP 21 

    

    UB pr 31.12 8 654  

 
Kapitalkonto er balanseført verdi av anleggsmidler minus langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. Kapitalkontoen viser 

egenkapitalfinansiert andel av anleggsmidlene. 
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Note 6 Varige driftsmidler  
1000 kroner 

Utstyr / maskiner / transportmidler Utstyr/ inventar SUM 

Anskaffelseskost 01.01 6 239  6 239  

Årets tilgang 2 441  2 441 

Årets avgang  0  0  

Anskaffelseskost pr. 31.12 8 680  8 680 

Tidligere års avskrivninger   

Årets avskrivninger 0  0  

Nedskrivninger 0  0  

Akkumulerte avskrivninger 0  0  

Bokført verdi pr. 31.12. 8 680  8 680  

   

Gevinst ved salg av anleggsmidler 0  0  

Økonomisk levetid 10 år  

Avskrivningsplan Lineær  
 

 

Det er gjennomført investeringer i utstyr og inventar på følgende prosjekter; 

 

Prosjekt Navn 2017 2018 sum  

8001 Inventar/ utstyr badet             1 913             1 154      3 067  

8002 Inventar/ utstyr treningssenteret             3 770                102      3 872  

8003 Investering bygg felles                556             1 185      1 740  

 Sum             6 239             2 441      8 679  

 

 
 

Note 7 Mellomværende med kommunen 
1000 kroner 

 

Kommunal virksomhet - navn: 
            31.12.2018       31.12.2017 

  Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld 

Frogn kommune   6 808 10 041 869 0 

Sum   6 808 10 041 869 0 

Den store endringen fra 2017 skyldes økt aktivitet i 2018. 
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Note 8 Oversikt over fordeling av inntekter og utgifter på egen kommune, 

interkommunale selskaper og andre 
 

  2018 2017 

Foretakets inntekter (minus brukerbetalinger) 26 179  6 931  

Fordeler seg på egen kommune 23 775  6 591  

Fordeler seg på andre 2 405  340  
 

  
Foretakets utgifter samlet (minus lønn, sos utgifter og avskr.) 5 057  2 116  

Herav med motytelse 573  340  

Herav uten motytelse 4 484  1 776  
 

  
Fordeler seg på egen kommune 959  86  

Fordeler seg på andre 4 098  2 030  

 

 

Note 9 Langsiktig gjeld og avdrag 
1000 kroner 

 
Fordeling lånegjeld 2018 2017 

Frogn kommune                    9 111  0 

      

Sum (kommunens langsiktige gjeld) 9 111 0 

Ubrukte lånemidler                    9 111  0 

 
 
Selskapet har en langsiktig gjeld til Frogn kommune pålydende MKR 9 111,  
Lånet skal nedbetales over 10 år som annuitetslån med rentesats tilsvarende innskuddsrenten på kommunens 
driftskonto. 
 
Som følge av utsatt oppstart er det ikke betalt avdrag og beregnet renter i 2018. 
 
 
 
 

Note 10 Årsverk, godtgjørelse og revisorhonorar 
1000 kroner 

Årsverk 2018 faste 2018 variable 2017 faste 2017 variable 

Antall årsverk i det kommunale foretaket 21 0 15,5 0 
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Ytelser til ledende personer, 1 000 kroner 2018 2017 

Daglig leder 

Lønn 1 018 895 
Pensjon 0 0 

Styreleder 

Lønn  105 58 
Pensjon 0 0 

Øvrige styremedlemmer 

Lønn  200 167 
Pensjon 0 0 

Godtgjørelse  til revisor 
Regnskaps- 

revisjon 
Forvaltnings-

revisjon 
Rådgivning ug 

tilleggsfakturering 

24 0 0 

Sum 24 0 0 

Note 11 Mer/ mindreforbruk 

2018 2017 sum 

Mindreforbruk drift 3 863 198 4 061 

Udekket investering 1 973 5 824 7 797 

I balansen viser regnskapsmessig mindreforbruk og udekket i investeringsregnskapet summen av 2017 og 2018. 

I forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2017 ble ikke mindreforbruket i drift og merforbruket i investering 

vedtatt disponert/ dekket. Dette vil bli inkludert i behandlingen av regnskapet for 2018. 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 15/19 Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00078-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift, Kommunerevisoren 2-19 Ny 
kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring 

SAKSUTREDNING: 

31.01.19 sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut forslag til ny 
kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring. Forskriften vil bli hjemlet i den nye 
kommuneloven som i all hovedsak trer i kraft fra høsten 2019.  

Høringsfristen er satt til 02.05.19 

Ny kommunelov finnes her. 

VURDERING 
Vedlagt følger høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift. 

Høringsdokumentene finnes her. 

Vedlagt følger også artikkel fra Kommunerevisoren 2/19 hvor forskriften blir 
gjennomgått.  

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet har ikke funnet forhold i høringsforslaget som er av en så vesentlig 
karakter at det bør omtales særskilt. Sekretariatet vil bemerke at forskriften må ses i 
sammenheng med den nye kommunelovens syvende del. Egenkontroll.  

Avslutning 

Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 24.04.2019 

Unni Westli /s./ 
Rådgiver 

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/lovvedtak/2017-2018/vedtak-201718-081.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--ny-kontrollutvalgs--og-revisjonsforskrift/id2627203/
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Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskrift 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, januar 2019 
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1. Innledning 

Stortinget vedtok 22. juni en ny kommunelov. Loven er sanksjonert, og mesteparten av loven 

trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget 

ved oppstart av valgperioden 2019-2023, jf. kgl.res nr. 2062 av 20.12.2018. Denne loven vil i 

dette notatet bli omtalt som "kommuneloven (2018)" eller "den nye loven." 

 

Den nye loven har gjort det nødvendig å gjennomgå forskriftene som er hjemlet i dagens 

kommunelov. Dette med sikte på å revidere dem i samsvar med den nye loven. 

Gjennomgangen i dette høringsnotatet tar utgangspunkt i forskrift 15. juni 2004 om 
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kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) og forskrift 15. juni 

2004 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften). 

 

Departementet har arbeidet for at strukturen i forskriften og det språklige innholdet skal være 

enkel og lett tilgjengelig for brukerne av forskriften. Det er en målsetning at klare og tydelige 

forskrifter gir grunnlag for god regeletterlevelse.  

 

I arbeidet med ny kommunelov ble noen av forskriftsbestemmelsene løftet inn i loven. Med 

unntak av disse, viderefører departementet i dette forslaget grunnstammen i dagens to 

forskrifter. Departementet har ikke erfart at det er behov for vidtgående endringer i 

forskriften. Det er likevel gjort noen tilføyelser og justeringer som har realitetsbetydning. For 

øvrig har de fleste bestemmelsene fått en annen ordlyd rent språklig.  

 

Forskriftene skal utfylle lovens bestemmelser. Det betyr at forskriftene som hovedregel ikke 

skal gjenta lovens bestemmelser. I dette høringsforslaget har departementet derfor som 

hovedregel ikke tatt inn i forskriften bestemmelser som allerede følger av loven. En slik 

opprydding vil spisse forskriftene til kun å utfylle lovens bestemmelser, som er målet med 

forskriftene. Videre vil det gjøre forskriftene mindre omfattende og dermed også gjøre 

regelverket enklere. For oversikten og sammenhengens skyld, har det likevel helt unntaksvis 

være aktuelt å gjenta en lovbestemmelse eller deler av den. 

 

Som følge av at forskriftene ikke skal gjenta lovbestemmelser, vil mange av dagens 

bestemmelser være tatt ut i dette høringsforslaget.  

 

Da den nye kommuneloven ble vedtatt, ble som nevnt en del viktige bestemmelser løftet fra 

forskriftene til loven. Dette gjelder eksempelvis loven § 23-7 om kontrollutvalgssekretariatet 

og loven § 24-5 om regnskapsrevisjonens innhold. Departementet omtaler ikke særskilt de 

bestemmelsene i dagens forskrifter som ikke videreføres som følge av at bestemmelsen 

fremgår av loven. 

 

Forskriftsbestemmelser som departementet av andre grunner foreslår at ikke videreføres, vil 

i det vesentlige omtales i dette høringsnotatet. 

 

I Prop. 46 L (2017–2018) om ny kommunelov har departementet vist til at Revisor- og 

regnskapsførerlovutvalget i NOU 2017: 15 har foreslått endringer i revisorloven. Det kan 

være hensiktsmessig at enkelte av disse endringene i revisorloven også medfører 

tilsvarende endringer i kommunelovens regler om revisjon. Departementet mener at en 

nærmere vurdering av dette bør gjøres i forbindelse med endringene i revisorloven, se 

proposisjonen side 298.  

 

Departementet vil opplyse om at eventuelle endringer i revisorloven også vil kunne tilsi 

endringer i denne nye kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften. Departementet vil vurdere 

dette på et senere tidspunkt, i forbindelse med innføring av endringene i revisorloven. 

 

Departementet sender med dette på høring forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift.  

Det reduserte antallet forskriftsbestemmelser tilsier at dagens kontrollutvalgsforskrift og 
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dagens revisjonsforskrift kan slås sammen til én forskrift. De to forskiftene regulerer også en 

nært beslektet tematikk, siden begge forskriftene handler om kommunens egenkontroll. 

Dette har departementet lagt vekt på når vi nå sender forslag til én forskrift på høring. 

 

Forslaget til forskrift er rettslig forankret i tre bestemmelser i den nye kommuneloven. Etter 

§ 23-2 kan departementet gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling. 

Ifølge § 24-2 kan departementet gi forskrift om revisors plikter og kvalifikasjoner, skifte av 

revisor og begrensninger i revisors taushetsplikt. Den siste forskriftshjemmelen følger av 

§ 24-4, som sier at departementet kan gi forskrift om krav til revisors uavhengighet og 

vandel.  

 

2. Kontrollutvalgets oppgaver mv 

2.1 Gjeldende rett 

2.1.1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet 

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg. Kontrollutvalgets obligatoriske oppgaver følger av 

kommuneloven (1992) § 77. Kontrollutvalget vil likevel kunne utføre andre typer kontrolltiltak 

enn de som følger av loven. Den gjeldende kontrollutvalgsforskriften har hjemmel i 

kommuneloven (1992) § 77 nr. 10.   

 

I kontrollutvalgsforskriften er det er ikke satt noen eksplisitte begrensninger for 

kontrollutvalgets myndighet. Forskriften § 4 andre ledd sier at kontrollutvalget ikke kan 

overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. Dette er 

en videreføring av begrensningen som framgikk i departementets merknader til den tidligere 

kontrollutvalgsforskriften av 13. januar 1993. 

2.1.2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Kontrollutvalgsforskriften § 18 første ledd bestemmer at kontrollutvalget utarbeider forslag til 

budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sier den at utvalgets forslag til 

budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets 

eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. Av andre ledd 

framkommer det at der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon, avgir 

revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. 

2.1.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 6 at kontrollutvalget skal påse at kommunens 

årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. I 

dette ligger det blant annet å 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. 

 

Kontrollutvalgsforskriften § 8 første ledd bestemmer at når revisor påpeker forhold i 

årsregnskapet, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. I merknaden til 
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bestemmelsen er det presisert at det er kommunens administrasjonssjef som har ansvar for 

oppfølgingen av kommunestyrets merknader.  

 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 8 andre ledd første punktum at kontrollutvalget skal 

rapportere om tidligere saker som etter kontrollutvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en 

tilfredsstillende måte. 

2.1.4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller   

Etter kontrollutvalgsforskriften skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke 

forvaltningsrevisjoner (§ 11) og selskapskontroller (§ 15 andre ledd) som er gjennomført og 

om resultatene av disse.  

2.1.5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 

revisjoner og eierskapskontroller 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 8 andre ledd andre punktum at kontrollutvalget skal 

gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader er blitt fulgt opp. 

Bestemmelsen gjelder oppfølging av regnskapsrevisjonsmerknader.  

 

§ 12 første ledd bestemmer at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i 

tilknytning til behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp. Andre ledd sier at 

kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 

forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp og at det også skal rapporteres om tidligere saker som 

ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 

 

Det er ingen pålagt oppfølging av selskapskontroller i dagens forskrift. 

 

Det skal likevel nevnes at kommuneloven (2018) § 23-2 første ledd e) sier at kontrollutvalget 

skal påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir 

fulgt opp. Denne bestemmelsen gjelder altså alle typer av revisjonsrapporter. 

2.1.6 Innkalling til møte i kontrollutvalget 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 19 at innkalling til møte i kontrollutvalget skal sende 

med høvelig varsel til utvalgets medlemmer, ordfører og kommunens oppdragsansvarlig(e) 

revisor(er). Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt 

saksdokumenter. 

 

2.2 Departementets forslag 

2.2.1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet 

Kontrollutvalgets viktigste myndighet og lovpålagte oppgaver følger av den nye loven § 23-2 

og gjentas derfor ikke i den nye forskriften. Departementet vil likevel presisere at det er viktig 

at kontrollutvalget har rettslig handlingsrom til å utføre et vidt spekter av kontrolloppgaver. 

Dette legger også den ny kommuneloven opp til, og forskriften skal ikke begrense dette. 

Denne delen av forskriften har for øvrig hjemmel i kommuneloven (2018).  

 



15/19 Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift  - 19/00078-1 Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift  : Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

7 
 

Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen om at kontrollutvalget ikke kan overprøve 

politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens politiske organer, se forslag til § 1. 

Departementet foreslår i den forbindelse at uttrykket "politiske organer" erstattes med 

"folkevalgte organer eller andre kommunale organer". Dette er kun ment som en språklig 

presisering. Departementet mener det er åpenbart at en slik type avgrensning må gjelde for 

kontrollutvalgets virksomhet. Skal kontrollutvalget ha legitimitet og tillit, er det viktig at 

kontrolloppgavene ikke blandes eller suppleres med overprøving av politiske prioriteringer. 

 

Departementet vil likevel presisere at kontrollutvalgets virksomhet vil kunne innebære for 

eksempel kritikk av vedtak truffet av folkevalgte organer eller virkninger av slike vedtak, og at 

dette ikke vil være i strid med § 1. For eksempel vil en forvaltningsrevisjon av kommunens 

praksis i behandlingen av byggesøknader kunne innebære en vurdering av hvordan et 

folkevalgt organ har behandlet disse søknadene (hvis det folkevalgte organet har fått 

delegert myndighet til å behandle disse søknadene). Dette vil ikke være å overprøve politiske 

prioriteringer i forskriftens forstand. 

2.2.2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen i kontrollutvalgsforskriften § 18 første 

ledd, se forslag til § 3. I dagens forskrift benyttes både uttrykket "kontroll- og tilsynsarbeidet" 

og uttrykket "kontroll- og revisjonsarbeidet", se § 18 første ledd henholdsvis første og andre 

punktum.  Det var ikke en tilsiktet realitetsforskjell mellom disse to uttrykkene da gjeldende 

forskrift ble fastsatt. Selv om departementet ikke er kjent med at den språklige forskjellen har 

skapt problemer i forbindelse med anvendelsen av bestemmelsen, mener departementet det 

må ryddes opp i denne begrepsforskjellen. Departementet mener det er dekkende å bruket 

uttrykket "kontrollarbeidet". I dette inngår da utgifter til kontrollutvalget, 

kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen. 

 

Departementet foreslår også å erstatte uttrykket "budsjettramme" i kontrollutvalgsforskriften § 

18 første ledd med "årsbudsjett" i forslag til § 3, men det er kun ment som en språklig 

presisering. 

 

I forslaget er det også tatt inn en henvisning til kommuneloven (2018) § 14-3 tredje ledd, som 

er en saksbehandlingsregel for behandlingen av årsbudsjettet i kommunen. Forslaget til 

forskriftsbestemmelse utfyller altså kommuneloven på dette punktet, og ved å ta inn denne 

henvisningen sikrer departementet at kontrollutvalgets forslag følger med både i kommuner 

som er styrt etter formannskapsmodellen og kommuner som er styrt etter 

parlamentarismemodellen.  

 

Departementet foreslår å ikke videreføre bestemmelsen i kontrollutvalgsforskriften § 18 

andre ledd, som sier at der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir 

revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. Departementet mener det 

er prinsipielt betenkelig at revisjonen skal gis en direkte innstillingsrett i forskriften. Dette bør 

det være opp til kommunestyret å avgjøre når det behandler delegeringsreglementet. 

Departementet viser også til at gjeldende bestemmelse er en særordning som kun gjelder 

der kommunen har en egen revisjon. Departementet mener at forskriften bare bør inneholde 



15/19 Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift  - 19/00078-1 Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift  : Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

8 
 

slike særordninger der hvor det er et særlig behov for det, og kan ikke se at slikt behov 

finnes i dette tilfellet. 

 

2.2.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 

Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen om kontrollutvalgets påse-ansvar. 

Departementet ønsker å løfte fram kontrollutvalgets overordnede oppgave om å holde seg 

løpende orientert om revisjonsarbeidet. Denne oppgaven framgår av forslaget til ny § 2 

første ledd, og er en videreføring av gjeldende rett. 

  

§ 2 vil ellers utfylle kommuneloven (2018) § 23-2 a), som slår fast at kontrollutvalget skal 

påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, ved at departementet 

foreslår å føye til årsberetning i bestemmelsen, se forslaget til § 2 første ledd bokstav a.  

 

Ellers inneholder forslaget utfyllende bestemmelser om kontrollutvalgets påse-ansvar. Disse 

retter seg mot de oppgavene som revisor skal gjøre etter kommuneloven (2018) §§ 24-5 til 

24-9. Departementet mener denne forskriftsbestemmelsen er med på å sikre at 

kontrollutvalget foretar de nødvendige handlingene for å kunne oppfylle sitt påse-ansvar.  

 

I § 2 første ledd bokstav b videreføres ansvaret for å påse at regnskapsrevisjonen utføres i 

samsvar med lov og forskrift, og kontrollutvalgets instrukser eller avtaler med revisor. 

 

Departementet foreslår å fjerne "god kommunal revisjonsskikk" fra oppramsingen over hva 

kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med. Dette er ikke ment 

som en endring av gjeldende rett. Etter kommuneloven (2018) § 24-2 andre ledd er det 

uansett klart at god kommunal revisjonsskikk gjelder. Departementet antar derfor at det er 

overflødig å nevne dette i forskriftsbestemmelsen.  

 

I § 2 første ledd bokstav c er det tatt inn en ny bestemmelse sammenliknet med dagens 

forskrifter. Bestemmelsen sier at kontrollutvalget også skal påse at regnskapsrevisjonen blir 

utført av revisor som oppfyller kvalifikasjonskravene i kapittel 2 og kravene til uavhengighet i 

kapittel 3. Det kan argumenteres med at dette følger implisitt av plikten til å påse at 

regnskaper og årsberetninger blir revidert på en betryggende måte i første ledd bokstav a. 

Departementet mener likevel at dette er en såpass viktig del av kontrollutvalgets kontroll med 

revisjonen at denne påse-plikten uttrykkelig bør forskriftsfestes. Departementet viser også til 

at etter kapittel 3 skal revisjonen avgi en skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet 

til kontrollutvalget. Dette er med på å legge til rette for at kontrollutvalget kan oppfylle påse-

plikten. 

 

Etter forslaget § 2 andre ledd første punktum skal kontrollutvalget påse at nærmere bestemte 

forhold som regnskapsrevisor påpeker, blir rettet opp eller fulgt opp. Dette er en utvidelse av 

gjeldende bestemmelse, siden den kun handler om forhold i årsregnskapet. For det første vil 

bestemmelsen gjelde for nummererte brev, jf. kommuneloven (2018) § 24-7. For det andre 

vil den gjelde for revisjonsberetningen, jf. § 24-8 (som i dag). For det tredje vil bestemmelsen 

gjelde når revisor påpeker forhold på bakgrunn av forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen, jf. § 24-9. Departementet viser til at forhold som blir rapportert etter de 



15/19 Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift  - 19/00078-1 Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift  : Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

9 
 

nevnte bestemmelsene i kommuneloven, er av en viss alvorlighetsgrad. Dette tilsier at 

forholdene blir rettet opp eller fulgt opp, og at kontrollutvalget påser at dette skjer. 

 

Departementet presiserer at kontrollutvalgets påse-ansvar kommer i tillegg til revisors eget 

ansvar for å følge opp feil. 

 

Som oftest vil det være kommunedirektøren som har ansvaret for å rette opp eller følge opp 

de påpekningene som revisor gjort, men dette gjelder ikke ubetinget. Dersom for eksempel 

forholdet retter seg mot et kommunalt foretak, vil det være daglig leder i foretaket som har 

dette ansvaret. Departementet mener derfor det ikke er hensiktsmessig å presisere i 

ordlyden hvem som har ansvaret for å rette opp eller følge opp. Departementet legger til 

grunn at det vil følge av revisors påpekning. 

 

Siden forholdene som revisor rapporterer etter kommuneloven (2018) §§ 24-7 til 24-9 er av 

en viss alvorlighetsgrad, er det viktig at kommunestyret får rapport om eventuelle forhold 

som ikke blir rettet eller fulgt opp. Departementet foreslår derfor i § 2 andre ledd andre 

punktum at kontrollutvalget skal rapportere om slike forhold som ikke er blitt rettet opp eller 

fulgt opp. 

2.2.4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller   

Departementet foreslår en bestemmelse som sier at kontrollutvalget skal rapportere til 

kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller, og resultatet 

av disse, se forslag til § 4. Departementet mener det samme følger av kommuneloven (2018) 

§ 23-5, som sier at kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til 

kommunestyret. Departementet mener likevel det er et visst behov for å tydeliggjøre at alle 

forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontroller skal legges fram for kommunestyret. 

Etter hva departementet har inntrykk av, er ikke dette konsekvent gjennomført i dag. 

Betydningen av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og hvilken læring man kan 

utlede av dem, tilsier at alle rapportene sendes videre fra kontrollutvalget til kommunestyret. 

 

Departementet viser også til kommuneloven (2018) § 30-7, som handler om samordning 

mellom statlig tilsynsvirksomhet og kommuner. Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin 

planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn blant annet ta hensyn til relevante 

forvaltningsrevisjonsrapporter. Det er derfor viktig at disse legges fram for kommunestyret 

som det øverste organet i kommunen. 

2.2.5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 

revisjoner og eierskapskontroller 

Oppfølging av merknader fra regnskapsrevisor 

Kontrollutvalget skal etter kommuneloven (2018) § 23-2 første ledd bokstav e) påse at 

vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.  

 

Forslaget til § 5 gjentar delvis lovbestemmelsen ved å pålegge kontrollutvalget en plikt til å 

påse at vedtak fra kommunestyret blir fulgt opp. Dette er et unntak fra strukturen i forskriften 

ellers, hvor departementet ikke foreslår å forskriftsfeste bestemmelser som allerede følger av 

loven. Grunnen til dette unntaket er å få en helhetlig forskriftsbestemmelse. Departementet 
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foreslår nemlig også å videreføre at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om 

vedtaket er fulgt. Rapportering er en naturlig følge av påse-plikten.  

 

Kontrollutvalget må derfor følge med på hvordan kommunedirektøren, eller eventuelt andre 

som er adressat for vedtaket, følger opp det vedtaket som kommunestyret treffer på grunnlag 

av regnskapsrevisors merknader. Når det gjelder oppfølging på grunnlag av nummererte 

brev, viser departementet til kommuneloven (2018) § 24-7 fjerde ledd. Denne bestemmelsen 

sier at revisor skal gi en årlig skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt 

opp i nummererte brev, men som ikke er rettet opp eller tilstrekkelig fulgt opp. Denne 

oppsummeringen vil være til støtte for kontrollutvalget når det skal rapportere videre til 

kommunestyret. Departementet antar at kontrollutvalget også ellers må kunne la seg bistå 

både av revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet i kartleggingen av hvordan 

kommunestyrets vedtak er fulgt opp. 

 

Dagens kontrollutvalgsforskrift § 8 andre ledd første punktum fastsetter at kontrollutvalget 

skal rapportere om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en 

tilfredsstillende måte. Departementet foreslår ikke å ta denne setningen inn i forslaget til ny 

forskrift. Dette er ikke ment som en endring av gjeldende rett. Departementet mener 

imidlertid at plikten til å rapportere om disse sakene allerede ligger i plikten til å "rapportere til 

kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt". Dagens bestemmelse har derfor 

karakter av dobbeltregulering. Dette er bakgrunnen for at departementet ikke viderefører § 8 

andre ledd første punktum i ordlyden i ny forskriftsbestemmelse. 

 

Den samme plikten til å påse og eventuelt rapportere vil kontrollutvalget også ha når det 

gjelder forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontroller. 

 

Det er en naturlig oppfølgingsoppgave for kontrollutvalget å rapportere tilbake til 

kommunestyret om hvordan kommunestyrets vedtak er blitt fulgt opp. Kommunestyret bør ha 

stor interesse i en slik rapportering. Rapporteringen skal inneholde både saker som er fulgt 

opp på en tilfredsstillende måte og saker som ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  

2.2.6 Innkalling til møte i kontrollutvalget 

Kommuneloven (2018) har regler om innkalling og saksliste til møter i folkevalgte organer, se 

§ 11-3. Disse reglene gjelder også for kontrollutvalget. Dermed vil det i den nye forskriften 

bare være behov for regler som utfyller denne lovbestemmelsen. 

 

Departementet ønsker å videreføre den delen av dagens bestemmelse som sier at også 

ordfører og oppdragsansvarlig(e) revisor(er) skal innkalles til møter i kontrollutvalget. Dette er 

en naturlig forlengelse av kommuneloven (2018) § 6-1 tredje ledd, som sier at ordføreren har 

møte- og talerett i kontrollutvalget. Departementet ser ikke bort ifra at det allerede av loven § 

6-1 tredje ledd følger en plikt til å innkalle ordføreren, men ved å bestemme dette uttrykkelig i 

forskriften, vil det ikke være noen tvil om dette. Den samme vurderingen gjør departementet 

også for oppdragsansvarlig revisor, som har møte- og talerett med hjemmel i kommuneloven 

(2018) § 24-3.  
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Departementet foreslår derfor for ordens skyld å videreføre bestemmelsen om at ordfører og 

oppdragsansvarlige revisor(er) skal innkalles til møte i kontrollutvalget, se forslag til § 6. 

Kapittel 3. Krav ved egen revisjon, valg og bytte av revisor og 
uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

3.1 Gjeldende rett 

3.1.1 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd at der det er en egen revisjon i 

kommunen, avgir kontrollutvalget innstilling til kommunestyret om saker om ansettelse, 

suspensjon, oppsigelse og avskjed av ansvarlig revisor. I andre ledd bestemmes det at 

kontrollutvalget foretar ansettelse, oppsigelse og avskjedigelse av revisjonens øvrige 

personale når dette ikke er delegert til revisor. 

3.1.2 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav  

Revisjonsforskriften § 2 første ledd første punktum sier at kommunestyret skal påse at 

kommunens og kommunalt foretaks årsregnskap blir revidert. Det følger videre av § 2 første 

ledd andre punktum at det skal velges én revisor for revisjon av kommunens årsregnskap. 

Revisjon av kommunale foretaks årsregnskap kan foretas av annen revisor enn den som er 

valgt for revisjon av kommunens årsregnskap, jf. tredje punktum. 

 

Revisjonsforskriften § 11 stiller krav til utdanning og praksis for både oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. Disse bestemmelsene er hjemlet 

i dagens kommunelov § 78 nr. 8. 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor skal ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller 

høyere revisoreksamen (master i revisjon) iht. Finanstilsynets krav til registrert og 

statsautorisert revisor, og i tillegg ha tre års praksis fra regnskapsrevisjon. 

 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor skal ha minimum tre års utdannelse fra 

universitet/høyskole. 

 

3.1.3 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og revisor for eierskapskontroll 

Det følger av revisjonsforskriften § 2 andre ledd andre punktum at der en interkommunal 

revisjonsenhet eller et revisjonsselskap er valgt, skal revisjonsenheten eller selskapet utpeke 

en oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for hvert oppdrag. Det samme gjelder ved 

forvaltningsrevisjon, jf. revisjonsforskriften § 6 andre ledd. 

 

Etter gjeldende rett er ikke selskapskontroll (eierskapskontroll) definert som en 

revisjonsoppgave. Den kan altså utføres av andre enn revisor. Det er derfor heller ingen 

bestemmelser som innebærer at det må utpekes en oppdragsansvarlig revisor for 

eierskapskontroll. 
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3.1.4 Krav ved bytte av regnskapsrevisor 

Revisjonsforskriften § 17 pålegger ny og forrige revisor enkelte plikter i forbindelse med en 

overgang av et revisjonsoppdrag. Bestemmelsen er skrevet etter mønster av revisorloven § 

7-2. Den nye revisoren skal be om en uttalelse fra den forrige revisoren om hvorvidt det 

foreligger forhold som tilsier at den nye revisoren ikke bør påta seg oppdraget. Den forrige 

revisoren skal begrunne sin fratreden. 

 

§ 17 andre ledd bestemmer videre at den forrige revisoren skal uten hinder av 

taushetsplikten gi opplysninger og dokumentasjon om sitt revisoroppdrag når den nye 

revisoren ber om det og dette kan ha betydning for den fremtidige revisjonen. Dersom en 

revisor påtar seg oppdraget i strid med den forrige revisors råd, skal begrunnelse for dette 

dokumenteres, jf. § 17 tredje ledd. 

3.1.5 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag 

Etter revisjonsforskriften § 16 har revisor som har fått et revisjonsoppdrag etter en 

anbudsrunde rett til, under visse vilkår, å si fra seg sitt oppdrag. Bestemmelsen bygger på 

revisorloven § 7-1. I merknaden til revisjonsforskriften § 16 er det presisert at bestemmelsen 

også omfatter tilfeller hvor en interkommunal enhet er valgt som revisor etter anbudsrunde. 

 

Retten til å si fra seg sitt oppdrag inntrer når revisor under sitt arbeid har avdekket og påpekt 

vesentlige brudd på lov og forskrifter som den revisjonspliktige er underlagt, og den 

revisjonspliktige ikke iverksetter nødvendige tiltak for å rette på forholdene. 

 

Ellers har revisor bare rett til ensidig å si fra seg oppdraget dersom revisor ikke gis mulighet 

til å oppfylle sine plikter etter lov eller forskrift, eller det foreligger andre særlige grunner. 

 

Revisor skal gi den revisjonspliktige rimelig forhåndsvarsel før vedkommende sier fra seg 

oppdraget som revisor. 

3.1.6 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av 

revisors virksomhet 

I revisjonsforskriften § 18 er det tatt inn en hjemmel for en forenklet prosedyre for tilfeller hvor 

revisjonsselskaper slår seg sammen eller omorganiseres, og når en personlig drevet 

revisjonsvirksomhet blir opptatt i et revisjonsselskap. I disse tilfellene vil revisjonsoppdragene 

fortsette i det sammensluttete selskapet, eller i det selskapet som har tatt opp i seg et 

personlig drevet revisjonsvirksomhet. Det er presisert i bestemmelsen at denne adgangen til 

overføring av revisjonsoppdrag ikke medfører noen innskrenkninger i oppdragsgiverens 

adgang til å bytte revisor.  

3.1.7 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Det følger av revisjonsforskriften § 8 andre ledd at administrasjonssjefen skal gis anledning 

til å gi uttrykk for sitt syn på de forholdene som framgår av forvaltningsrevisjonsrapporten. 

Disse kommentarene skal framgå av rapporten. Styret og daglig leder skal gis tilsvarende 

anledning der et kommunalt foretak er gjenstand for forvaltningsrevisjon.  
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Etter kontrollutvalgsforskriften § 15 første ledd skal selskap som er omfattet av 

selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, alltid gis anledning til å gi 

uttrykk for sitt syn på de forholdene som omtales i selskapskontrollrapporten. Eventuelle 

kommentarer skal fremgå av rapporten.  

 

3.2 Departementets forslag 

3.2.1 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor 

Departementet foreslår å videreføre kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd, som handler 

om saker om ansettelse osv. av ansvarlig revisor og saker om ansettelse osv. av revisjonens 

øvrige personale, se forslag til § 7. Departementet foreslår likevel å erstatte uttrykket 

"ansvarlig revisor" med "revisjonens leder". Etter hva departementet erfarer kan det herske 

noe uklarhet om uttrykket "ansvarlig revisor". Departementet vil slå fast at det er lederen av 

revisjonen som er omfattet av forslaget til § 7. Dette er altså den samme personen som 

kommunestyret skal velge i medhold av kommuneloven (2018) § 24-1 andre ledd. 

Kommunestyret velger altså lederen av revisjonen. Når det gjelder utpeking av 

oppdragsansvarlige revisorer for det enkelte oppdrag, har kommunestyret ingen rolle i dette.  

 

Siden det allerede følger av loven at det er kommunestyret som ansetter revisor (altså 

revisjonens leder) på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget, synes det å være prinsipielt 

riktig at den samme framgangsmåten benyttes også ved suspensjon, oppsigelse og avskjed. 

Dette er alvorlige arbeidsrettslige virkemidler hvor det er viktig at kontrollutvalget får mulighet 

til å innstille, og hvor det er kommunestyret som har myndigheten til å treffe beslutningen. 

 

Når det gjelder revisjonens øvrige personale, vil det være argumenter som taler for å 

videreføre dagens ordning hvor det er kontrollutvalget som har myndigheten til å foreta de 

nevnte beslutningene, suspensjon, oppsigelse og avskjed. Kontrollutvalget har blant annet 

ansvar for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på betryggende måte. Det kan tale 

for at kontrollutvalget derfor også bør ha myndighet til å ansette osv. revisjonens øvrige 

personale.  

 

På den andre siden kan det hevdes at det er lederen av revisjonen som bør ha denne 

myndigheten. Han eller hun er øverste ansvarlige for arbeidet i revisjonen, og bør av den 

grunn også selv kunne rå over den nevnte myndigheten. Til sammenlikning viser 

departementet her til kommuneloven (2018) § 13-1 sjuende ledd, som gir 

kommunedirektøren det løpende ansvaret for den enkelte ansatte i kommunen, inkludert 

myndigheten til å foreta ansettelse, oppsigelse osv. Som begrunnelse for denne 

bestemmelsen, er det blant annet pekt på at kommunedirektørens ansvar for 

administrasjonen tilsier at kommunedirektøren også har ansvaret for de som er ansatt i 

administrasjonen og for at de rette personene blir ansatt, se Prop. 46 L (2017–2018) side 63. 

 

Departementet mener at det sistnevnte hensynet bør tillegges avgjørende vekt. Det betyr at 

departementet i forslaget til § 7 andre punktum foreslår å endre gjeldende rett slik at det blir 

lederen av revisjonen som får myndighet til å ansette osv. revisjonens øvrige personale. 
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3.2.2 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav 

Departementet ønsker å slå fast i forskriften at kommunens årsregnskaper og årsberetninger 

skal revideres. Dette er til dels en videreføring av gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd 

første punktum, men årsberetning er nå særskilt nevnt, se forslag til § 8 første ledd. Dette 

klargjør revisjonsplikten, men er i realiteten en videreføring av gjeldende rett. 

 

Departementet foreslår også å videreføre gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd andre 

punktum om at det skal velges én revisor for revisjonen av kommunens årsregnskap. Også 

her foreslår departementet å gjøre endringer i ordlyden for å presisere innholdet. For det 

første presiseres det at det er kommunestyret som velger hvem dette skal være. For det 

andre presiseres det at valget også inkluderer den som skal revidere årsberetningen, se 

forslag til § 8 andre ledd. 

 

Departementet foreslår ikke å videreføre gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd tredje 

punktum om at det kan velges en annen revisor enn den som reviderer kommunens øvrige 

årsregnskaper og årsberetninger, til å revidere årsregnskapet til kommunalt foretak. Dette er 

ikke ment å endre gjeldende rett, men at man har dette valget følger av forslaget til § 8 andre 

ledd, som sier at kommunestyret skal velge regnskapsrevisor for hver av kommunens 

årsregnskaper og årsberetninger. 

 

Det er på det rene at det fortsatt er behov for å stille krav til utdanning og praksis for 

oppdragsansvarlig revisor. Hjemmelen for denne bestemmelsen er kommuneloven (2018) 

§ 24-2. 

 

For oppdragsansvarlig regnskapsrevisor foreslår departementet å videreføre gjeldende krav, 

se forslag til § 8 tredje ledd. Det er likevel gjort noen endringer i ordlyden. 

 

Når det gjelder kravet til utdanning for oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, foreslår 

departementet at dette ikke videreføres. Departementet mener på generelt grunnlag at det i 

stor grad bør være opp til kommunene selv å vurdere hvilken kompetanse de trenger for å 

løse sine oppgaver og oppfylle pliktene som er stilt til dem i lov og forskrift. Dette taler som et 

generelt utgangspunkt mot å stille krav til utdanning og praksis. I tillegg mener departementet 

at det ikke er innlysende hvilke krav som eventuelt burde vært stilt. I motsetning til ved 

regnskapsrevisjon, hvor det finnes en egen utdannelse, finnes det ingen egen treffende 

utdannelse for dem som utføre forvaltningsrevisjon. Et generelt krav som dagens forskrift 

stiller, kan departementet vanskelig se for seg at faktisk sørger for en rett kompetanse hos 

de det gjelder. 

 

I forslaget til § 8 fjerde ledd er det tatt inn en ny bestemmelse sammenliknet med gjeldende 

rett. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er kommuneloven (2018) kapittel 18 og 19, som 

inneholder bestemmelser om henholdsvis interkommunalt politisk råd og kommunalt 

oppgavefellesskap. 

 

Det følger av kommuneloven (2018) § 24-1 fjerde ledd at representantskapet i 

interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap velger regnskapsrevisor hvis 

ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Departementet foreslår at denne 



15/19 Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift  - 19/00078-1 Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift  : Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

15 
 

lovbestemmelsen også kommer til uttrykk i forslaget til § 8 fjerde ledd. Som utgangspunkt ser 

departementet ikke behov for å gjenta lovbestemmelser i forskriften, men mener det er 

behov for å gjøre et unntak i dette tilfellet, siden forslaget til § 8 delvis handler om 

kommunestyrets myndighet til å velge regnskapsrevisor. For å unngå eventuelle 

misforståelser og for sammenhengens skyld, er det derfor hensiktsmessig å gjenta denne 

lovbestemmelsen i forskriften. 

 

I kommuneloven (2018) § 14-8 er det gjort unntak for plikten til å utarbeide årsregnskap og 

årsberetning for nærmere bestemte interkommunale politiske råd og kommunale 

oppgavefellesskap. I disse tilfellene vil inntektene og utgiftene til det interkommunale 

samarbeidet inngå i kontorkommunens årsregnskap og årsberetning. Da er det svært 

nærliggende at det er kommunens regnskapsrevisor som foretar revisjonen, som en del av 

revisjonen av kommunens årsregnskap. Departementet kan ikke se noe behov for at 

representantskapet velger en egen revisor i disse tilfellene hvor det ikke utarbeides eget 

årsregnskap og egen årsberetning. 

3.2.3 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og revisor for eierskapskontroll 

Departementet foreslår å videreføre bestemmelsene om at det skal utpekes en 

oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor for hvert 

oppdrag, se forslag til § 9. Ordlyden er endret sammenliknet med gjeldende forskrift. Dette er 

for å få fram at denne utpekingen skal gjøres også der hvor kommunen har egne ansatte 

revisorer. Utpekingen gjelder ved hvert enkelt revisjonsoppdrag. 

 

I tillegg er det i forslaget en ny bestemmelse, som sier at det også skal utpekes en 

oppdragsansvarlig revisor ved hvert oppdrag om eierskapskontroll. Dette er en naturlig følge 

av at eierskapskontroll er blitt en revisjonsoppgave etter den nye kommuneloven. 

 

Ved å innføre krav om utpeking av oppdragsansvarlig revisor også ved eierskapskontroll, gis 

det en helhetlig og sammenhengende regulering i forskriften av spørsmålet om når ansvarlig 

revisor skal utpekes. 

 

Departementet presiserer at det fortsatt vil være adgang til å velge en annen revisor for å 

utføre forvaltningsrevisjon enn den som er valgt som regnskapsrevisor. 

3.2.4 Krav ved bytte av regnskapsrevisor 

Forslaget til § 10 første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 17 første og tredje 

ledd, med enkelte språklige endringer. 

 

§ 10 andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 9 andre ledd. 

 

Forslaget til § 10 tredje ledd er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 17 

andre ledd, men her foreslår departementet en realitetsendring. Departementets 

utgangspunkt er at den forrige revisoren skal gi opplysninger og dokumentasjon hvis dette 

kan ha betydning for den framtidige revisjonen. Slike opplysninger og dokumentasjon kan gis 

uten hinder av taushetsplikt. Departementet går ikke inn for å oppstille noe vilkår i denne 
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bestemmelsen om at den nye revisoren ber om opplysninger, og derfor foreslår 

departementet å fjerne dette vilkåret. Departementet mener det sentrale hensynet er å sørge 

for at den nye revisoren får opplysninger som har betydning for den framtidige revisjonen. 

Det kan etter omstendighetene være tilfeldig om den nye revisoren spør om dette, og det er 

derfor vanskelig å se at dette bør være et vilkår i bestemmelsen. 

3.2.5 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag 

Departementet foreslår å videreføre regnskapsrevisors rett til å si fra seg sitt oppdrag, se 

forslag til § 11. Det er gjort enkelte strukturelle og språklige endringer i forslaget, men disse 

endrer ikke realiteten i bestemmelsen.  

3.2.6 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av 

revisors virksomhet 

Departementet foreslår å videreføre den forenklete prosedyren ved overføring av 

revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering, se forslag til § 12. Også i denne 

bestemmelsen er det gjort enkelte språklige endringer, som ikke endrer realiteten. 

3.2.7 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Departementet foreslår at revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse 

til kommunedirektøren, kommunerådet eller fylkesrådet, se forslag til § 13 første ledd. Dette 

er en videreføring av gjeldende rett, og bygger også på kommuneloven § 23-5. 

Uttalelsesretten knytter seg til forhold administrasjonen har helt eller delvis ansvar for. Det 

betyr for eksempel at selv om det er et kommunalt foretak som er gjenstand for 

forvaltningsrevisjon, kan kommunedirektøren tenkes å ha uttalelsesrett hvis en del av 

forvaltningsrevisjonen berører samhandlingen mellom foretaket og administrasjonen. 

 

Når det gjelder kommunale foretak, foreslår departementet i det vesentlige å videreføre også 

deres uttalelsesrett til forvaltningsrevisjonsrapporter, se forslag til § 13 andre ledd. 

Departementet foreslår likevel ikke videreføre at det er "styret og daglig leder" som har rett til 

å gi kommentarer. I forslaget vises de kun til "det kommunale foretaket". Det betyr at 

myndigheten i utgangspunktet ligger hos styret i foretaket, som kan delegere denne til daglig 

leder. Etter forslaget vil ikke begge disse ha uttalelsesrett samtidig. Departementet mener 

det er tilstrekkelig og mest ryddig at det kommer én uttalelse fra foretaket. 

 

Departementet foreslår å utvide bestemmelsen, slik at også aksjeselskap og interkommunalt 

selskap skal få uttalelsesrett der hvor selskapet er gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Hensynet til å opplyse saken best mulig og hensynet til kontradiksjon, tilsier en slik rett. 

 

Etter § 13 tredje ledd skal revisor sende utkast til rapport om eierskapskontroll til uttalelse til 

selskapet som er omfattet av eierskapskontrollen og den som utøver kommunens eller 

fylkeskommunens eierfunksjon.  

 

Kommentarene skal framgå av de respektive rapportene, jf. § 13 fjerde ledd. 
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4. Krav til revisor og revisors medarbeidere 

4.1 Gjeldende rett 

4.1.1 Krav til revisors uavhengighet 

Kommuneloven (1992) § 79 har en lengre bestemmelse om revisors uavhengighet. Den 

retter seg blant annet mot tilknytning til den reviderte virksomheten som det kan tenkes at 

revisor eller hans eller hennes nærstående kan ha. I bestemmelsen er det tatt inn hva som 

menes med "nærstående".  

 

Bestemmelsen slår også fast at ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, 

eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at revisoren mangler 

nødvendig uavhengighet og objektivitet. 

 

Kommuneloven (2018) har en mye knappere bestemmelse, idet den i § 23-3 bare slår fast at 

revisor skal være uavhengig. 

 

I revisjonsforskriften 13 er det tatt inn nærmere krav til revisors uavhengighet. Reglene i 

forskriften er hjemlet i dagens kommunelov § 78 nr. 8. Bestemmelsen lyder: 

 

 Den som foretar revisjon etter denne forskrift kan ikke inneha andre stillinger hos 

kommunen eller fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller 

fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget.  

 Den som foretar revisjon kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet 

som kommunen eller fylkeskommunen deltar i. 

 Den som foretar revisjon kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når 

dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til 

oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon. 

 

Etter revisjonsforskriften § 14 er det også forbud mot at den som foretar revisjon utfører 

rådgivingstjenester for kommunen dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om 

revisors uavhengighet. 

4.1.2 Krav til egenvurdering av uavhengighet 

Revisjonsforskriften § 15 første ledd bestemmer at oppdragsansvarlig revisor hvert år, og 

ellers ved behov, skal avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

§ 15 andre ledd bestemmer at en skriftlig egenvurdering om oppdragsansvarlig revisors 

uavhengighet skal følge alle tilbud om revisjon. 

4.1.3 Taushetsplikten for revisor og revisor medarbeidere 

Taushetsplikt for revisors medarbeidere 

Ifølge revisjonsforskriften § 22 gjelder revisors taushetsplikt etter kommuneloven tilsvarende 

for revisors medarbeidere. 

 

Unntak fra taushetsplikten 

Det er gjort enkelte unntak for revisors taushetsplikt i revisjonsforskriften § 21, som lyder: 
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 Uten hinder av revisors taushetsplikt kan oppdragsansvarlig revisor avgi forklaring og 

fremlegge dokumentasjon vedrørende revisjonsoppdrag eller andre tjenester til politiet når 

det er åpnet etterforskning i straffesak. Revisor kan videre underrette politiet dersom det i 

forbindelse med revisjonsoppdrag eller andre tjenester fremkommer forhold som gir grunn til 

mistanke om at det er foretatt en straffbar handling. 

 Uten hinder av revisors taushetsplikt kan revisor gi opplysninger til skatteetaten om 

en persons forbindelse med kommunen eller fylkeskommunen, der det er nødvendig for å 

fremme skatteetatens kontroll oppgaver etter lov, forskrift eller instruks. 

 Revisors taushetsplikt er ikke til hinder for at kontrollører engasjert av 

bransjeorganisasjoner kan foreta kontroll av utførelsen av revisjonen, herunder av skriftlig 

dokumentasjon. 

4.1.4 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet 

Dokumentasjon av revisjonen 

Revisjonsforskriften § 9 gir regler for dokumentasjon av revisjonens utførelse. Det følger av 

første ledd i denne bestemmelsen at revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er 

gjennomført, samt resultatet av revisjonen, på en måte som er tilstrekkelig til å kunne 

underbygge og etterprøve revisors konklusjoner. Videre følger det at forhold som tilsier at det 

kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt med angivelse av hva revisor 

har foretatt seg i den anledning. 

 

I § 9 tredje ledd bestemmes det at ved utføring av rådgivning og andre tjenester for 

revisjonspliktig skal revisor kunne dokumentere oppdragets art, omfang og eventuell 

anbefaling. 

 

Oppbevaring 

I revisjonsforskriften § 10 første ledd er det bestemt at revisor skal oppbevare 

dokumentasjon, nummererte brev og annen korrespondanse etter revisjonsforskriften på en 

ordnet og betryggende måte i minst 10 år. Det samme gjelder korrespondanse i tilknytning til 

rådgivning. 

 

§ 10 andre ledd sier at originaldokument av papir kan erstattes av kopi i annet medium. I så 

fall skal papiroriginalen oppbevares på en velordnet måte i 3 år og 6 måneder etter slutten av 

regnskapsåret som dokumentet gjelder. Dokumentasjon som lagres elektronisk, skal 

oppbevares og gjengis i standard dataformat. 

4.2 Departementets forslag 

4.2.1 Krav til revisors uavhengighet 

Departementet mener det er behov for å videreføre gjeldende rett når det gjelder krav til 

revisors uavhengighet. Forskriftsbestemmelsene vil være hjemlet i kommuneloven (2018) 

§ 24-4. Departementet vil imidlertid regulere uavhengigheten i flere bestemmelser enn i dag. 

Dette for å gi et mer oversiktlig regelverk. 
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I forslaget til § 14 første ledd foreslår departementet å forskriftsfeste regelen som i dag følger 

av kommuneloven § 79 første ledd andre punktum. Departementet mener denne regelen er 

en grunnleggende del av reguleringen av uavhengighet. 

 

Forslaget til § 14 andre ledd slår fortsatt fast at ansettelse som revisor i kommunen eller 

fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at 

revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. 

 

Departementet presiserer ellers at bestemmelsene i forskriftskapittel 3 omfatter både 

oppdragsansvarlig revisor og øvrige revisjonsmedarbeidere. Dette er en videreføring av 

gjeldende rett, men er viktig at er klart. 

4.2.2 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten 

I forslaget til § 15 har departementet tatt inn bestemmelsen som i dag følger av 

kommuneloven (1992) § 79 første ledd første punktum, jf. andre ledd. Det er gjort enkelte 

strukturelle og språklige endringer, men disse endrer ikke innholdet i bestemmelsen. 

Departementet foreslår også å endre overskriften. Selv om innholdet for så vidt handler om 

uavhengighet, er det særlig tilknytning til den reviderte virksomheten og dens betydning for 

uavhengigheten som reguleres i denne bestemmelsen. 

4.2.3 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha 

Forslaget til § 16 bokstav a til c er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 

13. I dagens forskrift har bestemmelsen overskriften "Spesielle krav til uavhengighet". 

Departementet mener "Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha" gir 

en bedre beskrivelse av innholdet i bestemmelsen. 

 

I forslaget til § 16 første ledd bokstav c videreføres forbudet mot at revisor kan være medlem 

av styrende organer som kommunen deltar i eller er eier av. Departementet foreslår likevel å 

innføre et unntak fra dette forbudet. Etter forslaget skal ikke forbudet gjelde interkommunale 

revisjonssamarbeid som er organisert som interkommunale selskaper etter IKS-loven eller 

samvirkeforetak etter samvirkeloven. 

 

Forslaget til § 16 bokstav e–f er en videreføring av revisjonsforskriften § 14. 

4.2.4 Krav til egenvurdering av uavhengighet 

I forslaget til forskrift § 17 første ledd fremkommer det at den som utfører revisjon eller annen 

kontroll for en kommune skal løpende vurdere sin uavhengighet. Også her er "annen 

kontroll" tatt inn i forskriftsteksten. Det bør stilles like krav til dem som utfører revisjon og til 

dem som utfører annen kontroll. Hensynet til tillit, legitimitet og omdømme gjør seg gjeldende 

også for dem som utfører andre kontrolloppdrag. I mange relasjoner er det ingen grunn til å 

skille mellom de som utfører revisjon og de som utfører annen kontroll. 

 

Departementet foreslår under en viss tvil å videreføre plikten til å levere en erklæring om 

uavhengighet til kontrollutvalget, se forslaget til § 17 andre ledd. Det som taler for en slik 

bestemmelse er at det vil uttrykkelig framgå at revisjonen har vurdert sin uavhengighet til den 

revisjonspliktige. Det kan også tenkes at kravene til uavhengighet i større grad vil bli 
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etterlevd hvis det også finnes en slik dokumentasjonsbestemmelse. På den andre siden vil 

en slik dokumentasjonsbestemmelse også kunne få karakter av å bli en mindre relevant 

pliktbestemmelse, som i praksis betyr lite. Departementet ber særskilt om 

høringsinstansenes syn på dette spørsmålet. 

 

Dagens revisjonsforskrift pålegger den oppdragsansvarlige revisoren plikten til å levere 

erklæringen, og den skal gjelde bare sin egen uavhengighet. I forslaget til ny bestemmelse er 

plikten lagt til "revisjonen". Dette betyr at det er daglig leder av en kommunerevisjon eller et 

interkommunalt samarbeid, eller den oppdragsansvarlige revisoren i et privat 

revisjonsselskap som skal levere den. I tillegg er bestemmelsen utvidet i den forstand at 

erklæringen skal gjelde alle revisors medarbeidere som er involvert i revisjonsoppdraget for 

kommunen. 

4.2.5 Taushetsplikten for revisor og revisor medarbeidere 

Taushetsplikt for revisors medarbeidere 

Departementet foreslår å videreføre at revisors taushetsplikt også skal gjelde for revisors 

medarbeidere, se forslag til § 18 første ledd. Det er neppe grunn til å ha forskjellige 

bestemmelser for revisor og revisors medarbeidere i denne sammenhengen.  

 

Unntak fra taushetsplikten 

I dagens revisjonsforskrift er det tatt inn enkelte begrensninger i revisors taushetsplikt. 

Departementet foreslår å videreføre denne bestemmelsen, se forslag til § 18 andre til fjerde 

ledd, men mener det er språklig mer presist å kalle dette for unntak fra taushetsplikten, 

istedenfor begrensninger. 

 

Departementet er opptatt av at unntaket fra taushetsplikten er enkel å forstå. Det er også 

viktig at unntaket er relevant og at det er reelt behov for unntaket. Departementet ber derfor 

særskilt om høringsinstansenes syn på dette forslaget. 

 

Det er gjort enkelte språklige endringer i forslaget. Når det gjelder unntaket som retter seg 

mot å gi opplysninger til skatteetaten, er henvisningen til at skatteetatens kontrolloppgaver 

skjer etter lov, forskrift eller instruks tatt bort. Dette er bare en språklig forenkling av 

bestemmelsen, siden det må være klart nok at disse kontrolloppgavene må ha et tilstrekkelig 

rettslig grunnlag. 

4.2.5 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet 

Dokumentasjon av revisjonens utførelse 

Departementet ser behov for å videreføre bestemmelsen om dokumentasjon av revisjonen, 

se forslag til § 19. Noen språklige endringer er gjort, men de endrer ikke realiteten. Med 

"revisjonen" menes alle former for revisjon; regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll. 

 

Oppbevaring 

Departementet foreslår en kortere og forenklet bestemmelse om oppbevaring, se forslag til § 

19 tredje ledd. Der sies det at revisor skal oppbevare dokumentasjonen på en ordnet og 

betryggende måte i minst 10 år. Dette er en videreføring av gjeldende rett, selv om ordlyden 
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er mindre omfangsrik. Kravet til oppbevaring innebærer også at dokumentasjonen må kunne 

leses eller hentes ut hvis det skulle være behov for det. Dette er en nokså selvsagt del av en 

bestemmelse om oppbevaring, så departementet mener det ikke er behov for eksplisitt å si 

dette i forskriften. 

 

Departementet er kjent med at i revisorlovutvalgets forslag til ny revisorlov er det foreslått at 

oppbevaringsplikten skal være 5 år, jf. NOU 2017: 15. Selv om departementet foreslår å 

videreføre 10-årsregelen, slik gjeldende rett etter revisorloven også er, vil departementet 

følge med på den videre oppfølgingen av NOU 2017: 15.   

 

Når det gjelder særregelen i revisjonsforskriften § 10 andre ledd om oppbevaring i "annet 

medium", bærer den etter departementets vurdering preg av å være foreldet. Departementet 

mener det ikke er behov for en slik særregel. Det innebærer at kravet til oppbevaring slik det 

fremkommer av forslaget til § 19 tredje ledd, gjelder for alle typer oppbevaring. 

Oppbevaringen skal altså være "ordnet og betryggende", både når oppbevaringen skjer i 

papirform og når den skjer elektronisk. Den nye regelen skal være teknologinøytral.  

 

5. Omtale av enkelte bestemmelser som foreslås opphevet av 
andre grunner enn at de er lovfestet. 

 

Kontrollutvalgsforskriften § 5 andre ledd bestemmer at dersom kommunen har egen ansatt 

revisor, kan kontrollutvalget be om adgang til revisjonens arbeidsdokumenter og kreve 

opplysninger av revisjonen. Departementet har ikke foreslått å videreføre denne 

bestemmelsen. Bestemmelsen gjelder dersom kommunen har egen ansatt revisor. 

Departementet er skeptisk til at bestemmelser i forskriften kun skal gjelde enkelte 

revisjonsordninger. Slike særbestemmelser må i så tilfelle være godt begrunnet. 

Departementet kan i utgangspunktet ikke se at denne bestemmelsen er godt begrunnet eller 

ivaretar et særlig behov. Departementet viser ellers til at kontrollutvalgets innsynsrett hos 

kommunen er regulert i kommuneloven (2018). Denne bestemmelsen hjemler også innsyn 

hos den kommunalt ansatte revisoren, og er sannsynligvis tilstrekkelig for kontrollutvalgets 

behov for innsyn hos denne. 

 

Kontrollutvalgsforskriften § 15 første ledd første punktum bestemmer at kontrollutvalget selv 

fastsetter hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget, herunder hvilket 

innhold slik rapport skal ha. Siden eierskapskontroll blir en definert revisjonsoppgave, mener 

departementet at revisor også må ha innflytelse på hvordan rapporteringen skjer, blant annet 

på grunnlag av god kommunal revisjonsskikk. Kontrollutvalget vil likevel innenfor disse 

rammene – som bestiller – øve innflytelse på hvordan rapporteringen skal skje. 

Bestemmelsen om at kontrollutvalget skal kunne fastsette hvilket innhold rapporten skal ha, 

er ikke ønskelig å videreføre. Som bestiller vil kontrollutvalget selvsagt ha innflytelse på 

hvilket type innhold rapporten skal ha. En slik bestemmelse vil likevel kunne tenkes å være i 

strid med revisors ansvar for det konkrete innholdet i rapporten.  

 

Kontrollutvalgsforskriften § 18 andre ledd bestemmer at der kommunen har en egen revisjon, 

avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. Departementet kan 
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ikke se at det er behov for en slik særregel for kommuner med egen revisjon. Det er også 

prinsipielt noe betenkelig å gi revisor innstillingsrett til et folkevalgt organ. Departementet 

regner med det vil være kontakt mellom kontrollutvalget og revisjonen (uansett 

revisjonsordning) i forbindelse med utarbeidelse av budsjettet uten at dette er særskilt 

forskriftsregulert. 

 

Revisjonsforskriften § 12 stiller enkelte krav til vandel mv. til revisor. Disse kravene består i 

a) å ha ført en hederlig vandel, b) være i stand til å oppfylle sine forpliktelser og c) være 

myndig. Departementet mener disse kravene er lite relevante å stille i forskriften. Etter loven 

skal revisor ha god vandel. Departementet antar at dette er et tilstrekkelig regelkrav, og 

mener i utgangspunktet at de nærmere vurderingene av revisors egnethet kan gjøres av den 

som skal ansette revisor eller tildele revisoroppdrag. 

 

Departementet vil likevel be høringsinstansene særskilt vurdere forslaget om å oppheve 

bestemmelsene som er omtalt i dette kapitlet.  

 

6. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget til ny forskrift innebærer i begrenset grad nye regler, og i enda mindre grad regler 

som pålegger kommunene nye oppgaver eller plikter. I det alt vesentlige er forslaget til ny 

forskrift videreføring av gjeldende rett. Det vil derfor ikke være behov for at kommunene 

bruker ressurser av betydning på å sette seg inn i den nye forskriften. Departementet legger 

etter dette til grunn at forslaget ikke medfører økonomiske eller administrative konsekvenser 

av betydning for kommunene. 

7. Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriftsforslaget 

 

Til § 1 Begrensing av kontrollutvalgets myndighet.  

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet følger av kommuneloven § 23-2. Den regulerer hva 

kontrollutvalget skal gjøre. Kontrollutvalget vil også kunne utføre annet kontrollarbeid, selv 

om det ikke følger som en skal-oppgave av loven. 

 

Forskriften § 1 er en begrensning av kontrollutvalgets myndighet. Men heller ikke denne 

bestemmelsen kan lese som en uttømmende regulering av hvordan kontrollutvalgets 

myndighet er regulert. 

 

Første ledd viderefører kontrollutvalgsforskriften § 4 andre ledd. Det ligger ikke til 

kontrollutvalget å overprøve politiske prioriteringer eller å vurdere den politiske 

hensiktsmessigheten av vedtak som er truffet at folkevalgte organer eller andre kommunale 

organer.  

 

Det presiseres likevel at kontrollutvalgets virksomhet vil kunne innebære for eksempel kritikk 

av vedtak truffet av folkevalgte organer eller virkninger av slike vedtak, og at dette ikke vil 

være i strid med denne bestemmelsen. For eksempel vil en forvaltningsrevisjon av 

kommunens praksis i behandlingen av byggesøknader kunne innebære en vurdering av 

hvordan et folkevalgt organ har behandlet disse søknadene (hvis det folkevalgte organet har 
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fått delegert myndighet til å behandle disse søknadene). Dette vil ikke være å overprøve 

politiske prioriteringer i forskriftens forstand. 

 

Til § 2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Bestemmelsen viderefører kontrollutvalgsforskriften § 18 første ledd, men med enkelte 

språklige endringer. Det er kontrollutvalget som skal utarbeide forslag til budsjett for 

kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. I uttrykket kontrollarbeidet inngår da 

utgifter til kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen. Kontrollutvalgets forslag 

skal følge innstillingen om årsbudsjett, som går til kommunestyret eller fylkestinget.  

 

Henvisningen til kommuneloven § 14-3 tredje ledd sikrer at kontrollutvalgets forslag følger 

med innstillingen både i kommuner som er styrt etter formannskapsmodellen og kommuner 

som er styrt etter parlamentarismemodellen. 

 

At forslaget skal følge innstillingen betyr også at kommunedirektøren ikke har adgang til å 

gjøre endringer i dette forslaget underveis i prosessen. 

 

Til § 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 

Første ledd bokstav a og b er en videreføring av kontrollutvalgsforskriften § 6, og utfyller 

kommuneloven (2018) § 23-2 a) om at kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir 

betryggende revidert, ved også å ta inn årsberetninger. Første ledd bokstav c er ny 

sammenliknet dagens forskriftstekst. 

 

Andre ledd er en delvis videreføring av kontrollutvalgsforskriften § 8, men den er også en 

utvidelse siden § 8 kun handler om forhold i årsregnskapet. Bestemmelsen nevner eksplisitt 

forhold som regnskapsrevisor påpeker etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9. 

Kontrollutvalgets påse-ansvar kommer i tillegg til revisors eget ansvar for å følge opp feil.  

 

Bestemmelsen angir ikke direkte hvem som har ansvaret for at forholdene som påpekes, blir 

rettet opp eller fulgt opp. Dette vil i det vesentlige framgå av revisors påpekninger. 

 

Dersom forholdene ikke blir rettet opp, pålegger bestemmelsen kontrollutvalget en plikt til å 

rapportere dette til kommunestyret.  

 

Til § 4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

Bestemmelsen tydeliggjør at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller 

fylkestinget om alle gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet 

av dem. 

 

Til § 5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 

revisjoner og eierskapskontroller  

Andre ledd fastsetter en plikt for kontrollutvalget til å påse at vedtak om revisjoner og 

eierskapskontroller som kommunestyret eller fylkestinget fastsetter, blir fulgt. Hvordan 

vedtakene blir fulgt må kontrollutvalget rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om. 

 

Til § 6 Innkalling til møte i kontrollutvalget 
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Bestemmelsen presiserer at også ordfører eller fylkesordfører og oppdragsansvarlige 

revisorer skal få innkalling til kontrollutvalgets møter. 

 

 Til § 7 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor  

 

Første ledd viderefører kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd. Etter bestemmelsen skal 

kontrollutvalget der det er en egen revisjon i kommunen avgi innstilling til kommunestyret 

eller fylkestinget i saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjed av revisjonens 

leder. Revisjonens leder er den samme personen som kommunestyret skal velge i medhold 

av kommuneloven (2018) § 24-1 andre ledd. 

 

Andre ledd er noe endret sammenliknet med kontrollutvalgsforskriften § 17 andre ledd. Etter 

bestemmelsen legger forskriften myndigheten til å foreta ansettelse, suspensjon, oppsigelse 

og avskjed av revisjonens øvrige personale, direkte til revisjonens leder. Det innebærer at 

kontrollutvalget ikke vil ha noen myndighet i slike saker. 

 

Til § 8 revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav 

Første ledd er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 2. Nytt i 

bestemmelsen er at også årsberetning er særskilt nevnt. Det er også gjort noen språklige 

presiseringer.  

 

I andre ledd er det presisert at det er kommunestyret som velger hvem som skal være 

regnskapsrevisor. Det er også presisert at det er den samme revisoren som da får i oppgave 

å revidere årsberetningen.  

 

Tredje ledd stiller kvalifikasjonskrav til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. Dette er en 

videreføring av gjeldende krav. 

 

Fjerde ledd er en ny bestemmelse, og er tatt inn først og fremst av pedagogiske grunner. 

Den skal få tydelig fram at det er representantskapet i interkommunalt politisk råd og 

kommunalt oppgavefellesskap som velger regnskapsrevisor, altså ikke kommunestyret. 

 

Til § 9 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll 

Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av gjeldende rett, men den er utvidet til å 

gjelde også der hvor kommunen har egne ansatte revisorer. Utpekingen gjelder ved hvert 

enkelt revisjonsoppdrag. Det presiseres at det fortsatt vil være adgang til å velge en annen 

revisor til forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll enn den som er valgt som 

regnskapsrevisor. 

 

Til § 10 Krav ved bytte av regnskapsrevisor 

Første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 17 første og tredje ledd, med enkelte 

språklige endringer. 

 

Andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 9 andre ledd. 
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Tredje ledd pålegger den den forrige regnskapsrevisoren uten hinder av taushetsplikten å gi 

opplysninger og dokumentasjon om revisjonsoppdraget til den nye revisoren, hvis det kan ha 

betydning for den framtidige revisjonen. 

 

Til § 11 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag  

Bestemmelsen er en videreføring av revisjonsforskriften § 16. Den bygger på revisorloven § 

7-1. Revisorloven § 7-1 vil derfor ha relevans for tolkningen av forskriften § 11. 

 

Når det gjelder "særlig grunn" i bokstav c, vises det særlig til Norsk Lovkommentar av Bror 

Petter Gulden. I note 201 gis det eksempler på hva som kan være en "særlig grunn". 

 

Til § 12 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av revisors 

virksomhet 

Bestemmelsen er en videreføring av revisjonsforskriften § 18. Det presiseres at med 

"revisjonsselskaper" menes også interkommunale samarbeid selv om de ikke er organisert 

som et selskap. 

 

Til § 13 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av gjeldende regler. Se høringsnotatet pkt. 

3.2.7. for enkelte presiseringer. 

 

Etter andre ledd skal revisor sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til 

aksjeselskapet eller interkommunale selskapet som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Dette er nytt. 

 

Til § 14 Krav til revisors uavhengighet 

Første ledd er en videreføring av kommuneloven (1992) § 79 første ledd andre punktum. 

Bestemmelsen bygger på revisorloven § 4-1. Revisorloven § 4-1 vil derfor ha relevans for 

tolkningen av § 14 første ledd. 

 

Andre ledd slår fortsatt fast at ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, 

eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at revisoren mangler 

nødvendig uavhengighet og objektivitet. 

 

Departementet presiserer ellers at bestemmelsene i forskriftskapittel 3 omfatter både 

oppdragsansvarlig revisor og øvrige revisjonsmedarbeidere. Dette er en videreføring av 

gjeldende rett, men er viktig at er klart.  

 

Til § 15 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten 

Bestemmelsen er en videreføring av kommuneloven (1992) § 79 første ledd første punktum, 

jf. andre ledd. 

 

Til § 16 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha 

Bokstav a til d er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 13.  
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I bokstav c videreføres forbudet mot at revisor kan være medlem av styrende organer som 

kommunen deltar i eller er eier av. Forbudet gjelder imidlertid ikke interkommunale 

revisjonssamarbeid som er organisert som interkommunale selskaper etter IKS-loven eller 

samvirkeforetak etter samvirkeloven. 

 

Bokstav e til f er en videreføring av revisjonsforskriften § 14. 

 

Til § 17 Krav til egenvurdering av uavhengighet 

Første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 15 første ledd første punktum. 

 

Andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 15 første ledd andre punktum, men er 

endret slik at det er "revisjonen" som skal avgi egenvurderingen. Dette betyr at det er daglig 

leder av en kommunerevisjon eller et interkommunalt samarbeid, eller den 

oppdragsansvarlige revisoren i et privat revisjonsselskap som skal levere den. I tillegg er 

bestemmelsen utvidet i den forstand at erklæringen skal gjelde alle revisors medarbeidere 

som er involvert i revisjonsoppdraget for kommunen. 

 

Tredje ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 15 andre ledd, men også den er 

endret slik at det er "revisjonens" uavhengighet som skal vurderes. 

 

Til § 18 Unntak fra taushetsplikten for revisor og revisors medarbeidere 

Første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 22. 

 

Andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 21. 

 

Til § 19 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet  

Bestemmelsen er en videreføring av revisjonsforskriften § 10. 

 

8. Forslag til forskrift 
Utkast til forskrift om kontrollutvalg og revisjon   

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx.yy 2019 med hjemmel i kommuneloven 

§§ 23-2, 24-2 og 24-4. 

 

Kapittel 1. Kontrollutvalgets oppgaver mv. 

 

§ 1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet 

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 

eller fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer. 

 

§ 2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen om årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 

tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 
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§ 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon  

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger blir revidert på en 

betryggende måte 

b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser 

og avtaler med revisor 

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3. 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven §§ 24-7 til 

24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget 

rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

§ 4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller  

 Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem. 

 

§ 5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om revisjoner og 

eierskapskontroller  

 Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 

regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til 

kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.  

 

§ 6 Innkalling til møte i kontrollutvalget  

 Innkalling til møte i kontrollutvalget skal sendes til utvalgets medlemmer, ordfører eller 

fylkesordfører og kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlige revisorer. 

 

Kapittel 2. Krav ved egen revisjon, valg og bytte av revisor og uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon 

og eierskapskontroll 

 

§ 7 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor  

 Når kommunen eller fylkeskommunen har egen revisjon er det kommunestyret eller 

fylkestinget selv som ansetter, suspenderer, sier opp og avskjediger revisjonens leder. 

Kontrollutvalget innstiller i slike saker. Revisjonens leder ansetter, suspenderer, sier opp og 

avskjediger revisjonens øvrige ansatte.  

 

§ 8 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav 

Kommunens og fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger skal revideres. 

Kommunestyret og fylkestinget velger hvem som skal være regnskapsrevisor for hver av 

kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger.  

Den oppdragsansvarlige for revisjonen av årsregnskap og årsberetning etter kommuneloven, 

skal ha en bachelor- eller mastergrad i regnskap og revisjon i samsvar med Finanstilsynets krav til 

registrert og statsautorisert revisor gitt med hjemmel i revisorloven, og i tillegg ha tre års praksis fra 

regnskapsrevisjon.  

Representantskapet skal velge regnskapsrevisor når et interkommunalt politisk råd eller et 

kommunalt oppgavefellesskap etter kommuneloven § 14-8 første ledd utarbeider eget årsregnskap 

og egen årsberetning og hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. 
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 § 9 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og 

oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll 

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig revisor for hvert regnskapsrevisjonsoppdrag, hvert 

forvaltningsrevisjonsoppdrag og hvert oppdrag om eierskapskontroll.   

 

§ 10 Krav ved bytte av regnskapsrevisor 

 Før en revisor tar på seg ansvaret for å revidere et årsregnskap og en årsberetning etter 

kommuneloven, skal revisoren be om en uttalelse fra den reviderte virksomhetens forrige revisor om 

det foreligger forhold som tilsier at en ny revisor ikke bør ta på seg oppdraget. Den forrige revisoren 

skal uten ugrunnet opphold opplyse skriftlig til den nye revisoren om begrunnelsen for sin fratreden.  

 Hvis en revisor sier fra seg et oppdrag og fraråder en annen revisor å ta på seg oppdraget, 

skal revisor dokumentere begrunnelsen for å fratre og for rådet. Også den nye revisoren skal 

dokumentere sin begrunnelse for å ta på seg oppdraget i strid med den tidligere revisorens råd. 

Hvis det kan ha betydning for den framtidige revisjonen, skal den forrige regnskapsrevisoren 

uten hinder av taushetsplikten gi opplysninger og dokumentasjon om revisjonsoppdraget til den nye 

revisoren. 

 

§ 11 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag  

Når en kommune eller fylkeskommune deltar i et interkommunalt revisjonssamarbeid eller 

har inngått avtale med en annen regnskapsrevisor, har regnskapsrevisoren rett til å si fra seg 

oppdraget hvis  

a) revisoren har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov eller forskrift som den 

reviderte virksomheten er underlagt, og virksomheten ikke iverksetter tiltak som er 

nødvendige for å rette opp forholdene 

b) revisoren ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter etter lov eller forskrift  

c) det foreligger andre særlige grunner. 

Revisoren skal varsle den reviderte virksomheten, om at han sier fra seg oppdraget, i god nok 

tid til at virksomheten kan innrette seg.  

 

§ 12 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av revisors virksomhet 

 Hvis flere revisjonsselskaper slår seg sammen, viderefører det nye selskapet de 

revisjonsoppdragene som selskapene hadde før sammenslutningen. Det samme gjelder ved 

selskapsrettslig omorganisering av et revisjonsselskap og når en personlig drevet revisjonsvirksomhet 

tas opp i et revisjonsselskap. 

Overføring av revisjonsoppdrag etter første ledd begrenser ikke oppdragsgiverens adgang til 

å bytte revisor. 

Et selskap eller en person som nevnt i første ledd skal uten ugrunnet opphold gi skriftlig 

melding til oppdragsgiveren om sammenslutning, omorganisering eller opptak. 

 

§ 13 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 Revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til kommunedirektøren, 

kommunerådet eller fylkesrådet.  

 Revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til det kommunale 

foretaket, det fylkeskommunale foretaket, aksjeselskapet eller interkommunale selskapet som er 

gjenstand for forvaltningsrevisjon.  
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 Revisor skal sende utkast til rapport om eierskapskontroll til uttalelse til selskapet som er 

omfattet av eierskapskontrollen og den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierfunksjon.  

Kommentarene skal fremgå av rapporten. 

 

Kapittel 3. Krav til revisor og revisors medarbeidere 

§ 14 Krav til revisors uavhengighet  

 Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen 

hvis det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisorens uavhengighet og 

objektivitet.  

 Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen eller i en interkommunal 

samarbeidsordning medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og 

objektivitet. 

 

§ 15 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten 

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen 

hvis revisoren eller revisorens nærstående har en tilknytning til den reviderte eller kontrollerte 

virksomheten eller virksomhetens ansatte eller tillitsmenn, som er egnet til å svekke revisorens 

uavhengighet og objektivitet.  

Som nærstående etter første ledd regnes  

a) revisorens ektefelle eller samboer og deres søsken 

b) revisorens slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje  

c) revisorens søsken og deres ektefeller eller samboere.  

 

§ 16 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha 

Revisor kan ikke  

a) ha andre stillinger i kommunen eller fylkeskommunen 

b) ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i eller er 

eier av 

c) være medlem av styrende organer i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen 

deltar i eller er eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten utfører revisjon og er 

organisert som et interkommunalt selskap eller samvirkeforetak  

d) delta i eller ha funksjoner i en annen virksomhet, hvis det kan føre til at revisorens 

interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen eller fylkeskommunen eller 

på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisoren  

e) utføre rådgivningstjenester eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen, 

hvis dette er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet 

f) yte tjenester som hører inn under den reviderte virksomhetens egne ledelses- og 

kontrolloppgaver  

g) opptre som fullmektig for den reviderte virksomheten, unntatt ved bistand i skattesaker 

etter domstolsloven § 218. 

 

§ 17 Krav til egenvurdering av uavhengighet   
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 Den som utfører revisjon eller annen kontroll for en kommune eller fylkeskommune, skal 

løpende vurdere sin uavhengighet.  

Revisjonen skal hvert år, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget 

om revisjonens uavhengighet.    

En skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet skal følge alle tilbud om revisjon.  

 

§ 18 Unntak fra taushetsplikten for revisor og revisors medarbeidere 

 Revisors taushetsplikt etter kommuneloven § 24-2 femte ledd gjelder også revisors 

medarbeidere. 

 Hvis det i forbindelse med et revisjonsoppdrag eller annen kontroll framkommer forhold som 

gir grunn til mistanke om at det er begått en straffbar handling, kan revisor og revisors medarbeidere 

underrette politiet uten hinder av taushetsplikten. Hvis det er åpnet etterforskning i en straffesak, kan 

revisor og revisors medarbeidere uten hinder av taushetsplikten avgi forklaring og framlegge 

dokumentasjon til politiet om revisjonsoppdrag eller annen kontroll.  

Hvis det er nødvendig for at skatteetaten skal kunne utføre sine kontrolloppgaver, kan revisor 

og revisors medarbeidere uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til skatteetaten om en 

persons forbindelse med kommunen eller fylkeskommunen. 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at kontrollører som er engasjert av bransjeorganisasjoner, 

kan kontrollere hvordan revisjonen er utført. 

 

§ 19 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet  

 Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført og resultatet av revisjonen. 

Dokumentasjonen skal kunne underbygge og gi grunnlag for å etterprøve revisors konklusjoner. 

Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt med angivelse 

av hva revisor har foretatt seg. 

Ved rådgivning og andre tjenester for den reviderte virksomheten, skal revisor dokumentere 

oppdragets art, omfang og en eventuell anbefaling. 

Revisor skal oppbevare dokumentasjonen på en ordnet og betryggende måte i minst 10 år. 

 

Kapittel 4. Ikrafttredelse og opphevinger  

 

§ 20 Ikrafttredelse 

 Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og 

fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023. 

 Fra samme tidspunkt oppheves 

a) forskrift 15. juni nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 

b) forskrift 15. juni nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 16/19 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00015-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Protokoll Frogn KU 040319, Program FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 
Møteoversikt repskapsmøter IKSene - våren 2019, FMOV - Fylkesmannens 
forventningsbrev for 2019, Rådmannens tilbakemelding på tilsynsrapport med pålegg 
om retting, Aktivitetsplan Frogn KU 040319 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 07/19 Sak fra kontrollutvalget: Valg av regnskapsrevisor - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 23 tredje ledd, Saksprotokoll KST sak 49/19 (ikke 
vedlagt) 

RS 08/19 Sak fra kontrollutvalget: Valg av forvaltningsrevisor 2019 - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 23 tredje ledd, Saksprotokoll KST sak 50/19 (ikke 
vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 08/19 Protokoll Frogn KU 04.03.19 (Vedlagt) 
OS 09/19 Program FKT fagkonferanse/årsmøte 2019 (Vedlagt) 
OS 10/19 Møteoversikt repskapsmøter IKS våren 2019 (Vedlagt) 
OS 11/19 Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene 2019 (Vedlagt) 
OS 12/19 Rådmannens tilbakemelding på tilsynsrapport med pålegg om retting 

(Vedlagt) 
OS 13/19 Aktivitetsplan pr 04.03.19 (Vedlagt) 

Ås, 24.04.2019 

Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 04.03.2019 kl. 15:30 
Sted: Møterom Fraunar, Frogn rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Øyvind Solli (H) nestleder, Eva Jorun Bækken Haugen (H), Helge Gert Simonsen 
(V) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Bjørn M. Birkeland (H), Aasmund Berg (AP) 
 
Forfall:  
Knut Erik Robertsen (AP), Tom Lennart Pedersen (PP) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Harald K. Hermansen, rådmann (under sak 6/19 – 7/19) 
Jo Ragnar Finserås, enhetsleder Økonomi, digitalisering og IKT (under sak 6/19 – 
7/19) 
Anett Eliassen, regnskapssjef/controller (under sak 6/19 – 7/19) 
Bjørn Nordvik, prosjektleder (under sak 6/19 – 7/19) 
 
Fra KPMG AS møtte: 
Rune Johansen, Senior Manager (under sak 6/19 – 7/19) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Møtet ble ledet av nestleder Øyvind Solli.  
Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste. Eva Jorun Bækken Haugen 
meldte en sak til eventuelt. Aasmund Berg meldte en sak til eventuelt. 
 
Møtet ble lukket under behandlingen av sakene 7/19, 10/19 og 11/19, jfr. koml. § 31 
nr. 2 og nr. 5. 
 
Møteprotokoll godkjent 08.03.2019 
 
 

Øyvind Solli/s./   
møteleder   
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

6/19 19/00047-2 Frogn kommune - Foreløpig årsregnskap 2018 3 

7/19 19/00063-1 Status for Bølgenprosjektet 4 

8/19 19/00057-4 Henvendelse til kontrollutvalget - Angående melding 
om delegert vedtak - Kornveien 15, Frogn kommune 

5 

9/19 19/00015-2 Referat og orienteringer 6 

10/19 18/00134-9 Frogn kommune - Valg av regnskapsrevisor - 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 tredje led 

7 

11/19 18/00184-13 Frogn kommune - Valg av forvaltningsrevisor 2019 - 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 tredje led 

7 

Eventuelt 
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Frogn KU-6/19 
Frogn kommune - Foreløpig årsregnskap 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 04.03.2019: 
Enhetsleder Jo Ragnar Finserås orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Rådmann Harald K. Hermansen supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 04.03.2019: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Frogn KU-7/19 
Status for Bølgenprosjektet 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 04.03.2019: 
Møtet ble lukket under behandlingen av saken, jfr. koml. § 31 nr. 2 og nr. 5. 
 
Prosjektleder Bjørn Nordvik presenterte status for prosjektet og svarte på spørsmål 
fra utvalgets medlemmer. 
Rådmann Harald K Hermansen supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 04.03.2019: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
 
  



16/19 Referat og orienteringer  - 19/00015-3 Referat og orienteringer  : Protokoll Frogn KU 040319

  
Frogn kontrollutvalg 04.03.2019 Side 5 av 10 

  

Frogn KU-8/19 
Henvendelse til kontrollutvalget - Angående melding om delegert 
vedtak - Kornveien 15, Frogn kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 

 
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om hvordan rutiner 

er fulgt i forbindelse med journalføring, saksbehandling og arkiv, og ikke minst 
ajourføring av matrikkel for den aktuelle eiendommen.  

 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 04.03.2019: 
Møteleder orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 04.03.2019: 
 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 

 
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om hvordan rutiner 

er fulgt i forbindelse med journalføring, saksbehandling og arkiv, og ikke minst 
ajourføring av matrikkel for den aktuelle eiendommen.  
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Frogn KU-9/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 04.03.2019: 
Møteleder viste til referat- og orienteringssakene. 
Sekretær supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 04.03.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Frogn KU-10/19 
Frogn kommune - Valg av regnskapsrevisor 
 

Unntatt etter offentleglova § 23 tredje ledd 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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Frogn KU-11/19 
Frogn kommune - Valg av forvaltningsrevisor 2019 
 

Unntatt etter offentleglova § 23 tredje ledd 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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Eventuelt  

 
1. Forbrukerrådets kommunetest 
Aasmund Berg tok opp saken og delte ut oversikt for Frogn kommunes rangering i 
kommunetesten, https://www.forbrukerradet.no/kommunetesten/  
Det ble spesielt vist til Frogn kommunes lave poengsum innen Pleie og omsorg, 
hvorav 0 poeng innen sykehjem. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
Kontrollutvalget ber rådmann orientere om Frogn kommunes rangering i 
Forbrukerrådets kommunetest, herunder blant annet redegjøre for kommunens 
poengsum innen pleie og omsorg. 
 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber rådmann orientere om Frogn kommunes rangering i 
Forbrukerrådets kommunetest, herunder blant annet redegjøre for kommunens 
poengsum innen pleie og omsorg. 
 
 
 
2. Ullerud Helsebygg / Frogn Helsehus 
Eva Jorun Bækken Haugen tok opp saken. 
 
Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget har tidligere uttrykt bekymring for den generelle situasjonen, inkludert 
situasjonen blant de ansatte, på Helsehuset. Kommunalsjefen ga i januarmøtet en 
orientering om situasjonen, der han blant annet informerte om at det stadig er ledige 
sykepleiestillinger som ikke blir besatt. Dette betyr at det jevnlig må leies inn kostbart 
pleiepersonell til avdelingene. 
Kontrollutvalget stilte i møtet spørsmål om man ikke burde se på pleiefaktoren for 
grunnbemanningen, nettopp for å unngå store utgifter til reservepersonell. Og, ikke 
minst, om den usikkerhet og utrygghet dette skaper for beboerne, som ikke har det 
faste, kjente personellet i den daglige pleie. 
 
Spørsmål/problemstillinger 
Kontrollutvalget har følgende spørsmål til rådmannen, kommunalsjefen for helse og 
omsorg og avdelingssjefen for Helsehuset: 
 
1) Er det nå vurdert å øke pleiefaktoren, slik at det blir stabil bemanning på 

Helsehuset?  Dette har betydning både for beboernes og de ansattes trivsel, samt 
for økonomien. 

2) Hva er blitt gjort, og hva tenker man å gjøre videre, for å skaffe 
sykepleiere/hjelpepleiere til de ledige stillingene? 

3) Har Rådmannen og hans medarbeidere vurdert trivselen på Helsehuset i forhold 
til de etiske retningslinjene som er vedtatt i kommunen? 
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4) Har man sett nøye på avvikene som blir meldt i avdelingene, og på hvilke 
konsekvenser dette har for beboernes sikkerhet og trivsel? 

 
Kontrollutvalget ønsker denne gang en reell vurdering av behovet for pleiere i 
henhold til eksisterende oppgaver på Helsehuset, ikke kun skjematiske tabeller og 
oversikter og sammenligninger med andre kommuner. 
 
Votering 
Forslag til spørsmål/problemstillinger ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 17:20. 
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                                                                                                                FAGKONFERANSE |   KONTROLL OG TILSYN  

                                                                                                        Kristiansand  |  4 -  5. juni 2019 

     Årsmøte i  Forum for Kontroll og Tilsyn  (FKT)  |  4. juni 2019 
 
 
 
           #fkt2019 
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www.fkt.no  

 
Dag 1 
 

 

Tirsdag 4. juni 2019 

 
09.00 – 10.00  

 

 
Registrering med mat 

 

 
10.00 – 10.15 

 

 
Velkommen til fagkonferansen  
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 

 

 
10.15 – 11.00  
 

 
Kontrollutvalget i lokaldemokratiet – spiller det noen rolle? 
 
Journalist Marte Danbolt, Kommunal Rapport,  
  

 
11.00 – 11.15 

 

Kort pause 

 
11.15 – 12.00  
 

 
Datasikkerhet - er kommunene egentlig rustet til å stå imot cyberangrep? 
  
Fagdirektør sikkerhetskultur Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
 

 
12.00 – 13.00 

 

Lunsj 

 
13.00 – 13.45 
 

 

 
Den nye forskriften – er det noe nytt og spennende i verktøykassen? 
 
Utredningsleder Erland Aamodt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
 

13.45 – 13.55  

Kort pause 

 

13.55 – 14.25 

 

 

Kommunale arkiv – råtner de på rot? 

 

Fagdirektør Kjetil Reithaug, Riksarkivet 

 

 
14.25 – 14.55 

 

 

Står det fortsatt til liv i Sogn og Fjordanes fylkeskommunale arkiv? – et 
FR-case 

 

Tittel, Frode Løvlie Deloitte  

 

 
14.55 – 15.20 

 

Paneldebatt 
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 ÅRSMØTE 2019 I FKT 

 

 
15.30 – 15.45 

 

Registrering til årsmøte 2019 

 
15.45 – 16.45 

 

Årsmøte 2019 

 
17.30 – 19.00 

 

Båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya 

 
Ca. 20.00 

 

Felles middag på hotellet 

 

 
Dag 2 

 
Onsdag 5. juni 2019 
 

 
09.00 - 09.45 

 
Ny veileder - Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor 
 
Kontrollsjef Einar Ulla, Sogn- og Fjordane fylkeskommune 
 

 
09.45 – 10.00 

 
Pause/utsjekking 
 

 
10.00 – 10.30 

 
Habilitet og åpenhet - hvorfor er det så viktig? 
 
Seniorrådgiver Thor Dølvik, TI-Norge  
 

 
10.30 – 10.45 

 
Pause 

 
10.45 – 11.15 

 
Olsø/Kystad-saken – utilbørlig påvirkning? - kontrollkomiteens håndtering  
 
Komiteleder Rolf Jarle Brøske, kontrollkomiteen i Trondheim  
 

 
11.15 - 11.40 

 
Paneldebatt 
 

 
11.40-11.50 

 
Pause 
 

 
11.50 – 12-50 

 
Etiske perspektiver – kan de veilede kontrollutvalget? 
 
Forsker og filosof Henrik Syse, PRIO 
 

12.50 – 13.00  
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
13.00 -14.00 

 
Lunsj 
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PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 

tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 23. april 2019. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 21. mai 2019. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 

stemmerett, må innmelding skje innen 21. mai 2019. 

Leder i valgkomiteen: Arnar Helgheim, daglig leder i SEKOM | ah@sekom.no 

| Mobil: +47 975 81 418 | Tlf: 57 61 27 84 

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 

sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166,  fkt@fkt.no 

 

FØR MIDDAG  
 
I år inviterer vi til båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya. Disse båtene tar til 
sammen 160 passasjerer. Vi håper selvfølgelig på flere deltakere på konferansen. Vi vil tilby et 
arrangement på land for dem som ikke får plass og til dem som kanskje ikke synes det frister med 
båttur.  
 
Husk å registrere din interesse for båtturen når du melder deg på. 

 

 

INFORMASJON OM HOTELLET  

Clarion Ernst, Kristiansand  

Hvordan finner du fram?  

Fra Kjevik Lufthavn, Kristiansand 

Flybussen til Kristiansand sentrum stopper ved hotellet 

Kristiansand Lufthavn Kjevik: 17 km,15 - 20 minutter med bil 

Kristiansand Bussterminal: 200 meter Kristiansand togstasjon: 350 meter 

Parkering 

I nærheten av hotellet finnes det et flertall parkeringshus som kan benyttes av gjester. Hotellet har 

også et begrenset antall innendørs parkeringsplasser. Forhåndsreservering anbefales, og prisen er 

kr 190 NOK /døgn 

 



16/19 Referat og orienteringer  - 19/00015-3 Referat og orienteringer  : Program FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019

www.fkt.no  

PÅMELDING 

 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen tirsdag 9. april 2019. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  

kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  

gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

• Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 700 (Ikke medlem kr 7 100)  

• Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 000 

(Ikke medlem kr 5 400) 

• FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 

• Ekstra overnatting fra 3. – 4. juni 2019: Kr 1 290 
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Møteoversikt  2019 – representantskapsmøter  
 
 
 
Sted: Ås kulturhus 
 
Onsdag 24. april Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0920 Follo Ren IKS 
 0930 – 1030 Follo lokalmedisinske senter IKS 
 1040 – 1130 Follo Brannvesen IKS 
 1130 – 1200 LUNSJ 
 1200 – 1250 Follo barnevernvakt 
 1300 – 1350 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
 1400 – 1450 Kemneren i Follo  
 1500 – 1600 Nordre Follo Renseanlegg IKS 
   
   
Fredag 29. mars Klokkeslett: IKS-er og selskaper: 
(Ski rådhus !) 0800 – 0900  Follo distriktsrevisjon IKS 
   
   
Fredag 12. april  Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0800 – 0900 Follo Kvalifiseringssenter IKS 
   
   
Fredag 3. mai Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0830 – 1000 Søndre Follo Renseanlegg IKS 
   

 
 
 
 
Sted: Ås kulturhus 
 
Onsdag 9. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0920 Follo Ren IKS 
 0930 – 1030 Follo lokalmedisinske senter IKS 
 1040 – 1130 Follo Brannvesen IKS 
 1130 – 1200 LUNSJ 
 1200 – 1250 Follo barnevernvakt 
 1300 – 1350 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
 1400 – 1450 Kemneren i Follo  
 1500 – 1600 Nordre Follo Renseanlegg IKS 
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Torsdag 10. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 0815 – 0900 Follo distriktsrevisjon IKS 
 0910 - 1000 Søndre Follo Renseanlegg IKS 
 1010 – 1100 Follo Kvalifiseringssenter IKS 
 1100 – 1130 LUNSJ 
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sted: Ås kulturhus 
 
   
   
   
Onsdag 18. desember Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
   
 0900 – 1200  Selskaper som har behov for møte 
   
   
   

 
 
 
 
Oppdatert: 04.03.2019 
KMSW 
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E-postadresse: 

fmovpost@fylkesmannen.no 

Sikker melding: 

www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 

Pb 325  

1502 Moss 

 Besøksadresse: 

Moss: Vogts gate 17 

Drammen: Grønland 32 

Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 

www.fylkesmannen.no/ov 

 

Org.nr. 974 761 319 

 

  Vår dato:  Vår ref: 

  15.03.2019  2019/21341 

     

  Deres dato:  Deres ref: 

     

 

 

  

Til kommunens politiske og administrative ledelse 

  

 

 

 Saksbehandler; 

 Une Borg Kjølseth,  

  

 

 

  

  

 

Fylkesmannens forventningsbrev for 2019 

Med dette forventningsbrevet til kommunene ønsker vi å sette søkelys på noen sentrale oppgaver 

kommunene forvalter og som Regjeringen spesielt er opptatt av og har klare forventninger om. 

Brevet sendes til kommunene med utgangspunkt i vår rolle som formidler av nasjonal politikk til 

lokalt nivå. Vi ønsker å styrke kommunene både som tjenesteprodusent, myndighetsutøver, 

samfunnsutvikler og som demokratiske arenaer. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker god kontakt med kommunen på alle tjenestenivåer og dette 

forventningsbrevet er et supplement til andre treffpunkter vi ser frem til å ha med kommunens 

administrative og politiske ledelse.  

Ny kommunelov   

Ny kommunelov ble vedtatt i Stortinget i juni 2018. De fleste kapitlene i den nye loven vil tre i kraft 

fra det konstituerende møtet i kommunestyret etter høstens valg. Økonomibestemmelsene trer i 

kraft fra 1. januar 2020, og kapitlet om internkontroll vil tre i kraft på et senere tidspunkt.  

Nye kommunenummer fra 2020 

Alle kommuner som blir del av den nye Viken fylkeskommune må gjøre de forberedelser som er 

nødvendig før nye kommunenummer innføres fra 1. januar 2020.  KS har en rapport om 

konsekvenser og en sjekkliste for endring av kommunenummer. Kartverket har informasjon og en 

annen sjekkliste for innføringen. 

Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap  

Kommunen har et generelt ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal 

være pådriver overfor lokale aktører i beredskapsarbeidet. Risikobildet er i endring og kommunen 

bør ha spesiell oppmerksomhet mot konsekvensene av klimaendringer og sårbarheten i IKT og 

samfunnskritisk infrastruktur. Rapporten «Analyser av krisescenarioer 2019» fra Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kan benyttes som grunnlag for kommunenes oversikt over 

risiko. De fylkesvise klimaprofilene til norsk klimaservicesenter og veiledningsmateriellet til Norges 

vassdrags- og energidirektorat (NVE) er viktige hjelpemidler i kommunenes forebyggende arbeid 

etter plan- og bygningsloven. 
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Det formelle grunnlaget for kommunens ansvar ligger i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om 

kommunal beredskapsplikt. Viktige krav her er: 

• gjennomføre helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og oppdatere denne i takt med 

kommuneplanprosessene 

• ha en oppdatert beredskapsplan for kommunens kriseledelse og øve på denne 

 

DSBs veileder til forskriften  kan være til god hjelp i kommunens arbeid.  

Kommunen bør aktivt stimulere sine innbyggere til å ha god egenberedskap – til å kunne ta vare på 

seg selv under uforutsette hendelser med blant annet bortfall av strøm, mobilnett, vann og avløp. 

DSB lanserte høsten 2018 en egenberedskapskampanje for å gi folk konkrete råd. Kommunen bør 

bruke kampanjen aktivt i sin dialog med innbyggerne.  

Kommunen har også oppgaver knyttet til anerkjennelse og ivaretakelse av personell som har 

tjenestegjort i internasjonale militære operasjoner. Dette kan for eksempel være gjennom 

kommunale planer for anerkjennelse og ivaretakelse, markering av den nasjonale frigjørings- og 

veterandagen 8. mai og deltakelse i nasjonal veterankonferanse. 

Kommunens arbeid med barn og unge 
Barnekonvensjonen er implementert i norsk lov og ved grunnlovsendringen i 2014 ble barns 

rettigheter presisert. Reglene i barnekonvensjonen skal ha forrang ved motstrid med annet lovverk. 

Barn skal høres, og barns beste skal vurderes i alle typer saker. Programmet Sjumilsteget er utviklet 

for at kommunene skal sikre at barnekonvensjonen ligger til grunn i all saksbehandling som angår 

barn og unge. 

Barn som har vært i kontakt med barneverntjenesten er en særlig sårbar gruppe. Stortinget har 

vedtatt barnevernreformen, som vil gi kommunene et større ansvar for tilbudet barn får fra 

barnevernet. For å ruste kommunen til reformen er det igangsatt en kompetansestrategi som skal gi 

et historisk kompetanseløft i det lokale barnevernet. Det forventes at kommunen tar en aktiv rolle i 

arbeidet med å utvikle en overordnet plan for kompetanse- og kvalitetsarbeid, og at kommunenes 

ledelse gjør seg kjent med tilstanden og kvaliteten i egen barnevernstjeneste. Kommunen må i tillegg 

til kompetansehevning også legge til rette for utvikling av tjenester og tiltak som er tilpasset barn og 

familiers behov. Fylkesmannen vil også i 2019 tilby tjenestestøtteprogram, veiledningsteam, 

læringsnettverk og dialogmøter med kommunens ledelse. 

Det å mestre skolen er den enkeltfaktoren som har mest å si for levekår og helse senere i livet, og 

manglende utdanning er en betydelig risikofaktor for å havne utenfor arbeidslivet i voksen alder. 

Tidlig innsats (se stortingsmelding) i skolen er viktig for å hindre at barna blir hengende etter faglig, 

og skolen må sikre et læringsmiljø og skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever. 

Selv om mange skoler jobber godt for å gi elevene en trygg og god skolehverdag, mottar 

Fylkesmannen et økende antall meldinger om at skoler bryter aktivitetsplikten etter opplæringsloven 

kap. 9 A. Det er viktig at skolene jobber kontinuerlig og systematisk for å forebygge mobbing og å 

fremme helse, trivsel og læring for elevene.  

Vi forventer at alle skoleeiere benytter desentralisert ordning for kompetanseutvikling og eventuelle 

andre statlige ordninger til kvalitetsutvikling av skolene. I løpet av 2019 skal alle skoleeiere som er 

omfattet av ordningen ha satt i gang kvalitetsforbedrende tiltak, og vi vil etablere et 

samarbeidsforum basert på lokale behov. 
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Kommunens arbeid med helse og sosial  

Kommunen skal fremme folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller innen de oppgaver, og med 

de virkemidler, kommunen er tillagt. Fylkesmannen forventer derfor at nasjonale normer og 

standarder for godt folkehelsearbeid, herunder effektive strategier og tiltak i folkehelsearbeidet 

inkluderes i kommunenes planarbeid. Vi forventer også at psykisk helse inkluderes som en 

likeverdig del av folkehelsearbeidet. Program for folkehelsearbeid 2017-2027 er en utviklings- og 

innovasjonssatsing hvor kommunene selv skal utvikle og spre metoder og tiltak for å forebygge 

rusbruk og styrke barn og ungdoms psykiske helse, mestring, livskvalitet og deltakelse i 

lokalsamfunnet. 

Fra januar 2019 er det innført pakkeforløp for utredning og behandling av psykiske lidelser. 

Fylkesmannen forventer at kommunen implementerer både pakkeforløp for barn og unge og de 

ulike pakkeforløpene på helse- og omsorgsfeltet. 

Kommunene er viktige for gjennomføringen av den nasjonale strategen for boligsosialt arbeid, Bolig 

for velferd  og frem til 2020 skal to tiltak prioriteres: 

• tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i egnet bolig 

• etablere arbeidsprosesser for helhetlig tilbud av boliger og bo- og oppfølgingstjenester for 

mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser som mangler eller risikerer å 

miste boligen sin 

Kommunen har en avgjørende rolle for gjennomføringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. Det er 

anbefalt at kvalitetsreformen innføres i samarbeid med flere av kommunens tjenesteområder, 

frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet. Fylkesmannen oppfordrer til at kommunestyret 

diskuterer og beslutter hvordan reformens løsninger kan tilpasses lokale forhold. Reformen skal 

sees i sammenheng med regjeringens plan for omsorgsfeltet inkludert Demensplan 2020. Satsing på 

demens er viktig for å nå målet om dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens 

innen dette blir lovpålagt fra januar 2020. 

For å møte fremtidens utfordringer i helse og omsorgssektoren skal alle kommuner ha vedtatte 

planer som omfatter kompetanseheving, rekruttering og innføring av velferdsteknologi.  

I kommunebrevet for 2019 gir arbeids- og velferdsdirektoratet informasjon om nasjonale 

satsingsområder og tilskuddsmidler. Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til å redusere fattigdom 

ved å øke sysselsetningen også for de som trenger ekstra bistand til å komme inn i arbeidslivet. 

Fylkesmannen forventer at kommunen sikrer at flere innbyggere får denne muligheten.  

Kommunens arbeid med samfunns- og arealplanlegging 

Fylkesmannen samordner statens interesser i arealforvaltning og by- og samfunnsutvikling for å 

sikre bærekraft og økt verdiskapning. Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står 

overfor i vår tid og arbeidet for å bidra til reduserte klimagassutslipp skal prioriteres. 

Arealplanlegging er et av de viktigste virkemidlene for å redusere klimagassutslippene fra 

transportsektoren og fra endret arealbruk (avskoging, nedbygging av myr mv.). 

I 2019 vil klima og areal- og transportplanlegging, massehåndtering og boligsosialt arbeid i plan være 

tema som vil være høyt prioritert.  

Fylkesmannen i Oslo og Viken vil senere i år komme med et utdypende brev om hva kommunene 

må prioritere å følge opp i sin arealplanlegging. Disse prioriteringene vil ta utgangspunkt i de nye 
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nasjonale forventningene og øvrige relevante styringsdokumenter, og ha et særskilt fokus på 

utfordringer knyttet til arealbruk i Oslo og Viken. Våre forventninger til Oslo og kommunene i 

Akershus er de samme som ble løftet frem i forventningsbrevet fra Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus 2018, inntil nytt brev om arealplanlegging sendes alle kommuner.  

De fleste kommuner vil oppleve store demografiske endringer i kommende kommuneplanperioder. 

Andelen eldre vil øke. Det er viktig at kommunene analyserer dette i kommuneplanprosessene og 

legger strategier for gode fremtidige tjenester og samfunnsutvikling tilpasset befolkningens behov. 

Regjeringen legger hvert fjerde år frem nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging. Neste versjon skal foreligge våren 2019 og publiseres på planlegging.no 

Kommunen har i sin planlegging også et særlig ansvar for å bidra til å følge opp nasjonal 

jordvernstrategi.  Økt nasjonal matproduksjon som følge av befolkningsøkningen er sentralt i 

landbruks- og matpolitikken. 

Matjord er en ikke-fornybar ressurs og det er viktig at kommunen sikrer jordressursene for 

framtidige generasjoner. Kommunene i Oslo og Viken har i nasjonal målestokk det beste klimaet og 

det beste jordsmonnet, og må derfor ta et særlig ansvar for å øke matproduksjonen. Fylkesmannen 

vil derfor ha en svært streng praksis, en «nullvisjon», for omdisponering til andre formål.  

Dyrka og dyrkbar jord her har stor betydning for nasjonal matforsyning og matberedskap både i dag 

og i et langsiktig perspektiv. Kommunen bør særlig følge opp at  

• nasjonale jordvern- og matproduksjonsmål tillegges stor vekt og at omdisponering av dyrka 

og dyrkbar jord unngås  

• retningslinjene i regionale planer følges opp i kommunal planlegging for å sikre jordvern og 

matproduksjon  

• det innarbeides jordvernmål og strategier for landbruk, klima- og energi og landbruksbasert 

næringsutvikling i kommunens planstrategier og overordna planer. 

Forutsetninger for gode tjenester til innbyggerne 

Kommunene står for om lag halvparten av den offentlige tjenesteproduksjonen, og en effektiv 

kommunal sektor er en viktig forutsetning for å produsere gode tjenester til brukerne. Over flere år 

har kommunene fått ansvar for flere og mer komplekse oppgaver og tjenester. 

Kommunen må utnytte mulighetene digitalisering og bruk av IKT gir for økt verdiskaping, innovasjon 

og bærekraftig utvikling. På regjeringens nettsider ligger mer informasjon om forventingene til 

digitalisering av kommunen og digitaliseringsrundskrivet. Regjeringens IKT-politikk har to 

hovedmålsettinger; en brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning, og verdiskaping og deltagelse for 

alle. 

Tilsyn med kommunen skal bidra til at rettsikkerheten og krav til gjeldende lovverk blir fulgt, slik at 

innbyggerne får tjenester som er gode og forsvarlige. Fylkesmannen skal legge til rette for 

samordning av tilsyn og vil legge til rette for at statlig tilsyn i størst mulig grad skal være oversiktlige 

og forutsigbare for kommunen. Vi utarbeider derfor en samordningsplan for tilsyn som på vår 

hjemmeside. På samme sted publiseres endelige tilsynsrapporter og vi anbefaler kommunen å 

bruke tilsynsrapporter både fra andre kommuner og fra virksomheter som et bidrag til læring. 
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Stortinget har slått fast at det fortsatt er behov for endringer i kommunestrukturen, men det er også 

slått fast at alle sammenslåinger i perioden 2017-2021 skal være basert på lokale vedtak.  

Nytt embete – fortsatt god kontakt 

Vi skriver dette brevet til 62 kommuner i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold – etter at 

Fylkesmannen i Oslo og Viken ble etablert ved nyttår.  

Med etableringen av et nytt embete, følger en del endringer i både struktur og kontaktflater. Blant 

annet har vi nye nettsider som utbedres kontinuerlig. Vi vet at kommunenes ansatte er flittige 

besøkende, og at svært mange abonnerte på nyheter fra tidligere embeters nettsider. Ingen 

abonnement ble overført fra gamle til nytt embete, og vi oppfordrer derfor til å registrere seg som 

mottakere av nyheter fra våre nettsider.  

Vi ser det som en viktig oppgave for oss å være nyttig for dere. Dere utfører betydelige oppgaver og 

er en avgjørende del av de offentlige tjenestene som innbyggerne får. Vi setter pris på å få følge opp 

og jobbe sammen med kommuner som gjør svært mye godt arbeid, og ser frem til å videreutvikle et 

konstruktivt samarbeid med dere i nytt embete.  

 
 

Vennlig hilsen  

 
 
Valgerd Svarstad Haugland   Trond Rønningen   

fylkesmann     assisterende fylkesmann 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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KONTROLLUTVALGET I  

FROGN KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 04.0319  

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 2018 Januar  FIKS KU 21.1.19  

2. Aktivitetsplan   FIKS Oppdateres etter hvert møte  

3. Utvalgets strateginotat Fornyes årlig FIKS   

4. Møteplan     

 (mandager kl. 14:00)  FIKS Møteplan 1.halvår 2019: 

21.1 – Møterom Fraunar, Frogn rådhus 

4.3 – Møterom Fraunar, Frogn rådhus 

29.4 – Møterom Fraunar (14-16), Møterom 

Oscarsborg (16-17) 

27.5 - Møterom Fraunar (14-16), Møterom 

Oscarsborg (16-17) 

 

Møteplan 2.halvår 2019: 

26.8 - Møterom Fraunar (14-16), Møterom 

Oscarsborg (16-17) 

28.10 - Møterom Fraunar (14-16), Møterom 

Oscarsborg (16-17) 

2.12 – Møterom Oscarsborg, Frogn rådhus 

 

Gjennomført 

Gjennomført 

5. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus Gjennomført 

6. Kurs og konferanser     

 NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar  

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo 

Airport, Gardermoen 

 FIKS Deltakere: 

Eva Jorun Bækken Haugen 

Knut Erik Robertsen 

Øyvind Solli 

 

 

Avmeldt  
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

Bjørn Magne Birkeland 

 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni 

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S 

 FIKS Deltakere: 

Helge Gert Simonsen 

 

7. Kommunens årsregnskap     

 Kommunens årsregnskap 2018 15.2 Rådmann   

 Kommunens årsberetning 2018  Rådmann   

 Revisjonsberetning for 2018 15.4 KPMG    

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet Mai FIKS   

8. Drøbak Frogn Idrettsarena KF     

 Årsberetning 2018  Rådmann   

 Årsregnskap 2018 15.2 Rådmann   

 Revisjonsberetning for 2018 15.4 KPMG   

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet Mai FIKS   

9. Tertialrapporter:     

 1.Tertialrapport (jan-april 2019) - orienteringssak Mai/juni  Rådmann   

 2. Tertialrapport (mai-aug 2019) - orienteringssak Sept./Okt. Rådmann   

10. Rapporter fra revisjonen:     

 Revisjonsplan 2018 August  KPMG KU 29.10.18  

 Oppsummering Interimsrevisjon 2018  KPMG KU 21.1.19  

 Oppsummering Årsoppgjørsrevisjon 2018  KPMG   

 Kurs og opplæring fra revisor Mars  KPMG  KU 5.3.18, KU 14.5.18, KU 29.10.18  

11.  Overordnet analyse og 

Plan forvaltningsrevisjon 

    

 Overordnet analyse og 

Plan forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 

2016 FIKS  KU 12.9.16 

 

KST 5.12.16 

12. Forvaltningsrevisjon 2018:  FIKS   

 Helse og omsorg  KPMG KU 5.3.18 – Mål og problemstillinger 

KU 27.8.18 – Prosjektplan 

KU 10.12.18 – FR rapport 

 

 Investeringsbeslutninger/prosjektstyring  KPMG KU 5.3.18 – Mål og problemstillinger 

KU 27.8.18 – Prosjektplan 
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

KU 10.12.18 – FR rapport 

 Follo landbrukskontor (felles prosjekt)  FDR KU 10.12.18 – FR rapport  

13. Forvaltningsrevisjon 2019:     

 Selvkost VAR  FIKS KU 10.12.18 – Tema 

KU 21.1.19 – Mål og problemstillinger 

 

 Tidlig innsats og forebygging oppvekst  FIKS KU 10.12.18 – Tema 

KU 21.1.19 – Mål og problemstillinger 

 

14. 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   

 Etikk og habilitet (2017)  Rådmann KU 10.12.18  

 IKT – sikkerhet og drift (2017)  Rådmann KU 10.12.18  

15. Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 

    

 Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 2017-2020 

2016 FIKS  KU 12.9.16 KST 31.10.16 

16. Kjøp av revisjonstjenester     

 a) Regnskapsrevisjon (RR)     

 Konkurranseutsetting (2 + 1 + 1) 2019 FIKS KU 10.12.18  

 b) Forvaltningsrevisjon (FR)     

 Konkurranseutsettes hvert år  FIKS KU 21.1.19 – Mål og problemstillinger  

17. Andre tilsyns-/kontrolloppgaver     

 Barnevern - ressurser til å følge opp oppgavene Mai/juni FIKS KU 28.8.17, KU 9.10.17, KU 27.8.18  

 Byggesaksbehandlingen i kommunen Mai Rådmann KU 27.11.17 – Følges opp mai 2018,  

KU 29.10.18 – Etterspørres  

KU 10.12.18 – Orientering gitt i møte  

 

 Bemanning / bruk av velferdsteknologi  Rådmann KU 10.12.18 – Forespørsel om en orientering  
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