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KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 18/19
Saksbehandler:

Orientering om Forbrukerrådets kommunetest Frogn kommune
Kjell Tore Wirum

Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.:

19/00081-1

Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
Forbrukerrådets kommunetest, Kommunal Rapport - På helsa løs i Frogn
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget behandlet 4.3.19 under Eventuelt følgende:
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.

VURDERING
Vedlagt følger en presentasjon av Frogn kommune i forhold til Forbrukerrådets
kommunetest.
I tillegg følger vedlagt en artikkel fra Kommunal Rapport, datert 16.mai 2019.
Avslutning
Kommunalsjef Fritz Solhaug har i e-post, datert 30.04.19, bekreftet at han vil møte i
kontrollutvalget og gi en orientering.
Ås, 20.05.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Frogn kommune
i Forbrukerrådets
kommunetest 2019
«Kontrollutvalget ber rådmann
orientere om Frogn kommunes
rangering i Forbrukerrådets
kommunetest, herunder blant annet
redegjøre for kommunens poengsum
innen pleie og omsorg.»
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Forbrukerrådets kommunetest
Forbrukerrådet har testet hvor godt kommunene kommuniserer opplysninger
om ulike tjenester og tilbud. For å få et realistisk inntrykk av hvordan folk blir
møtt, har testmedarbeiderne stilt spørsmål som om de var privatpersoner.
De søkte i år informasjon om
• Skolefritidsordningen
• Byggesaksbehandling
• Mulighet for å få fast hjemmehjelp
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Svarene ble vurdert etter hurtighet og relevans:
• Det ble sendt tre separate e-poster, og ringt to telefonsamtaler
til hver kommune.
«Der man ikke på andre forsøk har fått kontakt med kommunen, har kommunen ikke scoret
poeng på telefondelen av undersøkelsen. Dersom e-posten ikke er besvart innen fem
virkedager, får kommunen ikke poeng for svartid.»

• I tillegg ble det søkt etter 24 forskjellige informasjonselement på hver
kommunes nettside på både mobil og stasjonær datamaskin.
«Man har lett etter hver opplysning i ett og et halvt minutt. Hvert nettsted har blitt sjekket to
ganger. Én gang ved å bruke mobil, og én gang ved å bruke stasjonær datamaskin. Har man
ikke funnet informasjonen da, gis ikke poeng. Det er likevel mulig at kommunen har
informasjonen på sine sider, og at vi ikke fant den.»
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Mulige feilmarginer:
• Sykefravær (kortvarig/langvarig) og annet fravær
- samt manglende varsling om dette på
kalender/Servicetorg
• Mangelfull informasjon på nettsidene
• Manglende oppdatering av innhold
• Søkeord / synonymer
• Annet
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Rådmannens kommentar:
«Dette er interessante tall for oss, som kan bidra til å gjøre oss bedre.
Hovedmålet for Frogn kommunes kommunikasjonsstrategi er at
informasjonen fra kommunen skal gi innbyggerne best mulige
forutsetninger for å nyttiggjøre seg kommunens tjenester, ha dialog med
kommunen og engasjere seg i demokratiske prosesser.
Undersøkelsen er en stikktest, der tilfeldigheter kan avgjøre, og den sier jo
heller ikke noe om kvaliteten på tjenestene våre. Vi vil uansett se nærmere
på tallene for hver enhet for å se hvor og hvordan vi kan forbedre oss.»
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Frogn kommunes kommunikasjonsstrategi – vedtatt 2015:
• Skriftlig og muntlig informasjon og kommunikasjon skal tilpasses de
gruppene man skal nå.
• Informasjon og kommunikasjon skal være klar og kunne forstås av alle
aktuelle målgrupper.
• Målsettingen er å best mulig spre informasjon om virksomheten.
• Gode kanaler med riktig informasjon for ulike målgrupper vil lette og
avlaste det daglige arbeidet.
• Ansvaret for informasjonen som legges ut ligger hos enhetene.
Alt dette er et kontinuerlig arbeid som må ivaretas i alle enheter i
kommunen hver dag.
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Tiltak:
• Løpende informere/varsle Servicetorg/kalender ved fravær
• Bevisstgjøre viktigheten av informasjon om tjenestene
hos enhetsledere og ansatte
• Vedlikeholde/oppdatere enhetenes tjenesteinformasjon
• Klarspråkskurs for alle enheter
• Kontinuerlig arbeid med og oppdatering av våre mange ulike
kommunikasjonsplattformer og -kanaler
• Målgruppestyrt informasjon – slik at alle får informasjon,
uavhengig av nettferdigheter etc
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Frogn kommunes
offisielle
informasjonskanaler:
• www.frogn.no (hjemmeside)
• Frogn kommune på Facebook
• Har du hørt det? Månedlig
infobilag til alle husstander
• #frogn kommune på Instagram
• Frogn kommune på Snapchat –
skjeriDrøbak
• Frogn kommune på Twitter
• Div brosjyrer/guider
• Intranett: Front
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Orientering om Ullerud Helsebygg

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00080-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget behandlet 4.3.19 under Eventuelt følgende:
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?
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.

VURDERING
Det ble sendt forespørsel til rådmann pr e-post, datert 12.mars 2019. Det ble etterlyst
svar på forespørsel pr e-post, datert 10.mai 2019. Ved en inkurie er ikke denne
forespørselen blitt fulgt opp av Frogn kommune.
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Avslutning
Rådmann har i e-post, datert 20.05.19, bekreftet at kommunalsjef Fritz Solhaug vil
møte i kontrollutvalget og redegjøre.
Ås, 20.05.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Oppsummering revisjon 2018

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 18/00126-7
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar KPMG sin rapport «Frogn kommune. Oppsummering av
revisjonen 2018» til orientering.
Vedlegg:
Oppsummering revisjonen 2018 Frogn kommune pr 25 april
SAKSUTREDNING:
Hjemmel
Det følger av lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner
(koml.) § 77 nr. 4, første punktum:
4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte.

Bestemmelsen er videre utdypet i Forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) § 6
§ 6. Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale
eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg
løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som
følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler
med revisor.

Det følger av koml. § 78 nr. 5
5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og
kontroll til kontrollutvalget.

Krav til revisor følger av Forskrift 15. juni 2004 nr. 904 om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner mv., herunder krav om dokumentasjon av revisjonens utførelse, jf. §
9 første ledd:
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. Forhold som tilser at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres
særskilt med angivelse av hva revisor har foretatt seg i den anledning.
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Revisjonsplan 2018
Kontrollutvalget vedtok 29.10.18 i sak 28/18 Revisjonsplan 2018 følgende:
Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2018 til orientering.

Revisjonsplanen gjelder for revisjonsåret 2018, dvs. perioden juni 2018 til juni 2019,
jf. revisors frist til 15.04.19 for å avgi revisjonsberetning for regnskapsåret 2018. På
bakgrunn av revisjonsplanen rapporteres det to ganger i løpet av revisjonsåret.
KPMG har listet opp følgende fokusområder for revisjonsåret 2018:
Kjerneprosesser/områder
1. Inntekter
2. Innkjøp
3. Lønn inkl. pensjoner
Andre viktige områder i revisjonen:
4. Driftsmidler
5. Finansområdet
6. Periodiseringsposter
7. Avsetning for forpliktelser
8. Ikke-rutinetransaksjoner
9. Merverdiavgift
10. Investeringsregnskap
11. Selvkost
12. Budsjett
13. Disponeringer/egenkapital
14. Årsregnskap og årsberetning
15. Drøbak Frogn idrettsarena KF

Interimrevisjon 2018
Kontrollutvalget vedtok 21.02.19 i sak 2/19 Oppsummering interimrevisjon 2018
følgende:
Kontrollutvalget tar oppsummering interimrevisjon 2018 til orientering.

I interimrevisjonen ble forbedringspunktene hos kommunen knyttet til prosesser og
rutiner fulgt opp.
Oppsummering av revisjonen 2018
KPMG´s rapport Frogn kommune Oppsummering revisjon 2018, datert april 2018,
følger vedlagt.
KPMG har gitt innspill til forbedringer til kommunen på følgende punkter:
-

Innkjøp. Det gjenstår fortsatt å løse forhold med enefullmakt på en bankkonto.
Inntekter. Administrasjonen bør følge opp og se på bokføring av dagbøter i
driftsregnskapet for 2018 og budsjetterte inntekter på dagsbøter i budsjettet for
2019, for å vurdere alternativ finansiering i påvente av avklaring med entreprenør.
Investeringsregnskap. Manglende finansiering av investeringsregnskapet som
følge av betalt avdrag på Helsehuset må løses i 2019.
Budsjett. Administrasjonen må se på fremleggelse av obligatoriske
regnskapsoppstillinger i forbindelse med vedtak på årsbudsjettet både for
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kommunen og for Drøbak Frogn idrettsarena KF. Det bør også etableres rutiner
for løpende avstemning av budsjettendringer mot vedtak og administrative
endringer.
Det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved regnskapet.
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet er av den oppfatning at revisjonens rapport «Frogn kommune
Oppsummering revisjonen 2018» er i henhold til kravspesifikasjonen for
revisjonsoppdraget for Frogn kommune.
Avslutning
Oppdragsansvarlig revisor eller den hun bemyndiger, bes komme i møtet og
redegjøre for rapporten samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ås, 14.05.19
Unni Westli /s./
rådgiver
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Frogn
kommune
Oppsummering revisjonen 2018
April 2019

© 2019 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
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Oppsummering revisjonen 2018
Innledning

Vi har nå gjennomført vår revisjon for 2018, og ønsker i den anledning å gi enkelte innspill og kommentarer til administrasjonen og
kontrollutvalget. I tillegg til våre kommentarer som følger i vår rapport, er det løpende kommunisert forhold som vi vurderer er av mindre
vesentlig art. Noen av disse fremkommer som kommentarer under oppsummering av utført arbeid uten at vi har sett det nødvendig å innhente
tilbakemelding fra administrasjonen.
Der vi har avdekket forhold som vi mener er av betydning for kontrollutvalget har vi innhentet tilbakemelding fra administrasjonen. Slike
forhold blir presentert særskilt rett etter denne siden.
Vi gjør oppmerksom på at hovedhensikten med vår revisjon er å gi oss muligheten til på en forsvarlig måte å uttale oss om regnskapet. Våre
kontroller er utført på testbasis og må ikke oppfattes som tester for å avdekke feil eller uregelmessigheter som er uvesentlige for regnskapet.
Det må også understrekes at svakheter i regnskapssystemet og den interne kontrollen kan medføre misligheter som våre normale tester ikke
nødvendigvis vil avdekke.

© 2019 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
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Innspil til forbedringer
Område

Beskrivelse

Kommentar fra administrasjonen

Innkjøp

Det gjenstår fortsatt å løse forhold med enefullmakt
på en bankkonto.

Dette har vært utfordrende å løse som følge av gammelt oppsett og tilganger i
banken. I forbindelse med overgang til ASP (skyløsning) må dette løses, og det
vil da være klart i løpet av mai. I dag er det arbeidsdeling mellom de som
produserer betalingsfilen og de som godkjenner i banken.

Inntekter

Administrasjonen bør følge opp og se på bokføring
av dagbøter i driftsregnskapet for 2018 og
budsjetterte inntekter på dagbøter i budsjettet for
2019 for å vurdere alternativ finansiering i påvente
av avklaring med entreprenør.

Forhold rundt inntektsføring av dagbøter vil bli vurdert i forbindelse med
behandlingen av regnskapet for 2018.

Investeringsregnskap

Manglende finansiering av investeringsregnskapet
som følge av betalt avdrag på Helsehuset må løses i
2019.

Merforbruket i investeringsregnskapet vil bli vedtatt finansiert ved behandlingen
av regnskapet for 2018.

Budsjett

Administrasjon må se på fremleggelse av
obligatoriske regnskapsoppstillinger i forbindelse
med vedtak på årsbudsjettet både for kommunen og
for Drøbak Frogn Idrettsarena KF. Det bør også
etableres rutiner for løpende avstemming av
budsjettendringer mot vedtak og administrative
endringer.

Framsikt vil bli tatt i bruk ved budsjettprosessen for 2020 og dette vil løse
problemene rundt fremleggelse av obligatoriske budsjettoversikter. Det vil bli
etablert rutiner for oppfølging av budsjettendringer mot vedtak og administrative
endringer.

© 2019 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
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Fokusområder ved revisjonen
1

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Inntekter

Regnskapsposter

Revisjonstilnærming

- Inntekter

Inntekter

- Kundefordringer

Vi har gjennomgått utvalgte rutiner, gjennomført analyser, og innhentet oppgaver for å få bekreftet skattog rammetilskudd og vi har attestert på større tilskuddsordninger. Vi har ikke avdekket svakheter av
betydning.

Inntekter
Kundefordringer

Fordringer
Vår gjennomgang av kundefordringer har ikke avdekket at det foreligger risiko for tap på kundefordringer
som vil være vesentlig for regnskapet for 2018. Administrasjonen har nå fått på plass muligheter for å ta ut
aldersfordelt reskontro tilbake i tid.
Det er i 2018 inntektsført i driftsregnskapet dagbøter med ca. 12 millioner i forbindelse med byggingen av
Bølgen. Vi har hatt dialog med administrasjonen om dette, og vår vurdering er at dette er usikre inntekter
som ikke skulle vært inntektsført i regnskapet for 2018.

© 2019 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
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Fokusområder ved revisjonen
2

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Innkjøp

Regnskapsposter

Revisjonstilnærming

- Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester

- Leverandørgjeld

Vi har gjennomgått sentrale rutiner på innkjøpsområdet og foretatt analyser og stikkprøver av bilag. Vi har
løpende gjennom 2018 attestert på momskompensasjon og ulike attestasjonsordninger. Det er etablert
rutine hvor liste over rolletilganger oversendes virksomhetsleder som melder tilbake om endringer. Det er
også etablert rutine for stikkprøvekontroll hvor måned av endringslogg over faste data på leverandører
mot ansattes lønnsinformasjon. Vi har ikke avdekket svakheter av betydning knyttet til innkjøp.

- Bank
Inntekter
Kundefordringer

Leverandørgjeld
Vi har gjennomgått kommunens rutine for oppfølging av leverandørgjeld og foretatt kontroll av
periodiseringer. Administrasjonen har nå fått på plass muligheter for å ta ut aldersfordelt reskontro tilbake
i tid.
Bank
Vi har innhentet og gjennomgått dokumentasjon på avstemming av bank og kontrollert mot årsoppgaver.
Vi har også fulgt opp internkontroll / fullmakter tilknyttet utbetalinger. Det gjenstår fortsatt å løse forhold
med enefullmakt på en bankkonto.

© 2019 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
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Fokusområder ved revisjonen
3

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Lønn

Regnskapsposter

Revisjonstilnærming

- Lønnskostnader

Lønnskostnader

- Sykelønnsrefusjoner

Vi har gjennomgått internkontrollen på lønnsområdet, foretatt analyser og sett på avstemminger av
skattetrekk, arbeidsgiveravgift, sykerefusjon mv. Vi har ikke avdekket svakheter av betydning.

- Annen godtgjørelse
- Reiseregninger
- Pensjonsmidler
- Pensjonsforpliktelse
- Pensjonskostnad

Pensjoner
Vi har gjennomgått bokføring av aktuarberegninger og sett på avstemming av innbetalt premie til pensjon
mot innberettet innbetalt premie og opplyst innbetalt premie i aktuarberegningene. Vi har også sett på de
parametere og forutsetninger som benyttes i aktuarberegningen. Vi har ikke avdekket feil ved vår
gjennomgang.

- Premieavvik
Inntekter
Kundefordringer

© 2019 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
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Fokusområder ved revisjonen
4

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Driftsmidler

Regnskapsposter

Revisjonstilnærming

- Bygninger/tomter

Driftsmidler

- Maskiner og utstyr

Vi har gjennomgått avstemming av anleggskartotek mot regnskap og driftsmiddelnote til regnskapet. Det
er ingen endringer i regnskapsprinsipper.

- Inventar
- Av- og nedskrivinger
K

© 2019 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
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Fokusområder ved revisjonen
5

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Finansområdet

Regnskapsposter

- Finansielle investeringer og
plasseringer

- Gjeld
- Finansinntekter
- Finanskostnader

Revisjonstilnærming
Finansielle aktiva og gjeld
Vi har gjennomgått administrasjonens avstemminger av lån mot eksterne oppgaver. Vi har også
gjennomgått beregning av minimumsavdrag. Vi har ikke avdekket feil i forbindelse med vår gjennomgang.
Vi registrerer at det er betalt og bokført et avdrag i investeringsregnskapet knyttet til Helsehuset. Dette
avdraget var ikke budsjettert i 2018, og har medført at investeringsregnskapet er gjort opp med udekket
finansiering med 111,5 millioner. Vi regner med at administrasjonen vil legge frem forslag til inndekning
av dette i 2019 med vedtak om bruk av lån. Det er vår oppfatning at avdraget betalt i 2018 ikke burde vært
betalt da Helsehuset allerede er finansiert over investeringsregnskapet tidligere år.

© 2019 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.
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Fokusområder ved revisjonen
6

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Periodiseringsposter

Regnskapsposter

Revisjonstilnærming

- Kundefordringer

Periodisering

- Andre kortsiktige fordringer

Vi har gjennomgått med administrasjonen rutiner for periodisering og gjennomgått vesentlige
balanseposter pr 31.12.2018. Vi har også vurdert risiko for feil i periodisering av utgifter i forbindelse med
vår gjennomgang av momskompensasjon for 1. termin 2019. Vi har ikke avdekket vesentlige feil i
periodisering for 2018.

- Leverandørgjeld
- Annen kortsiktig gjeld
K
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Fokusområder ved revisjonen
7

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Avsetning for forpliktelser

Regnskapsposter

Revisjonstilnærming

- Annen kortsiktig gjeld

Avsetning for forpliktelser

- Avsetning for forpliktelser

Vi har gjennomgått vesentlige avsetningsposter og annen kortsiktig gjeld pr 31.12.2018 og forespurt
administrasjonen om det er hendelser etter balansedagen eller usikre forpliktelser som kan påvirke
regnskapet for 2018. Vi er ikke kjent med at det foreligger forpliktelser som ikke er hensyntatt i regnskapet
for 2018 eller at det foreligger vesentlige usikre forpliktelser som ikke er opplyst i noter til regnskapet eller i
årsmelding for 2018.

K
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Fokusområder ved revisjonen
8

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Ikke-rutine transaksjoner

Regnskapsposter

- Potensielt alle

Revisjonstilnærming
Ikke-rutine transaksjoner
Vi er ikke kjent med ikke rutine transaksjoner av vesentlig betydning for regnskapet for 2018. Det vises for
øvrig til kommentarer vedrørende dagbøter.
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("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

11

20/19 Oppsummering revisjon 2018 - 18/00126-7 Oppsummering revisjon 2018 : Oppsummering revisjonen 2018 Frogn kommune pr 25 april

Fokusområder ved revisjonen
9

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Merverdiavgift

Regnskapsposter

- Merverdiavgift

Revisjonstilnærming
Merverdiavgift
Vi har løpende gjennom 2018 attestert på kommunens merverdiavgiftskompensasjonsoppgaver og
foretatt nødvendige kontroller. Noen mindre feil er korrigert i dialog med administrasjonen. Vi har også
sett på kommunens avstemming av ordinær merverdiavgift pr 31.12.2018. Vi har ikke avdekket vesentlige
feil.
Vi har ved avslutning av årsregnskapet og pr 1.termin momskompensasjon fortsatt ikke fått fremlagt
endelige fordelingsnøkler og vurdering av merverdiavgiftsbehandlingen knyttet til investeringsprosjektet
Bølgen. Vi har heller ikke fått dokumentasjon og rutiner for hvordan merverdiavgiftsbehandlingen skal
praktiseres for løpende drift i Drøbak Frogn Idrettsarena KF. Det må påregnes at det vil kunne bli
nødvendig å tilbakeføre for mye fradragsført merverdiavgiftskompensasjon når endelig dokumentasjon
kommer på plass. KPMG Law er i dialog med administrasjonen for å bistå i forbindelse med vurderinger
rundt den avgiftsmessige behandlingen, men revisjonen har foreløpig ikke sett endelige vurderinger og
dokumentasjon.

© 2019 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
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Fokusområder ved revisjonen
10

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Investeringsregnskap

Regnskapsposter

- Postene i investeringsregnskapet

Revisjonstilnærming
Inntekter og utgifter
Vi har gjennomgått kommunens avslutning av investeringsregnskapet og vurdert skillet mellom drift og
investering. Vi har ingen indikasjoner på vesentlige feil. Som tidligere er det noe etterslep på
gjennomføring av investeringsprosjekter i forhold til regulert budsjett. Det ble i 2.tertial foretatt en
nedregulering av investeringsbudsjettet til boliger. Det vises for øvrig til kommentarer vedrørende betalt
avdrag på gjeld bokført i investeringsregnskapet for 2018.

© 2019 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
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Fokusområder ved revisjonen
11

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Selvkost

Regnskapsposter

Revisjonstilnærming

- Selvkostfond

Inntekter og utgifter

- Selvkostnote

Vi har gjennomgått kommunens selvkostnote mot regnskapet og vurdert størrelse på selvkostfond. Vi har
ikke avdekket feil av betydning.
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Fokusområder ved revisjonen
12

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Budsjett

Regnskapsposter

- Budsjettall i årsregnskapet

Revisjonstilnærming
Korrekte budsjettall i årsregnskapet
Vi har på stikkprøvebasis kontrollert at tall for opprinnelig og regulert budsjett samsvarer med vedtak. Vi
registrerer at administrasjonen ikke har fremlagt regnskapsoppstillinger i tråd med budsjettforskriften i
forbindelse med fremleggelse av budsjett/handlingsprogrammet. Vi anbefaler også at administrasjonen
ser på løpende avstemming og dokumentasjon på foretatte budsjettendringer gjennom året mot politiske
vedtak og administrative endringer foretatt på fullmakt. Dette vil også kunne bidra til å avdekke feil og få
på plass nødvendige vedtak for budsjettendringer før 31.12.

© 2019 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
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Fokusområder ved revisjonen
13

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Disponeringer / egenkapital

Regnskapsposter

Revisjonstilnærming

- Disponeringer i årsregnskapet

Disponeringer / egenkapital

- Noteinformasjon kapitalkonto og
disposisjonsfond

Vi har gjennomgått administrasjonens dokumentasjon til årsregnskapet og kontrollert noter mot
underliggende dokumentasjon. Vi har sett spesielt på avstemming av kretsløp, kapitalkonto, arbeidskapital
og fond. Vi har ikke avdekket vesentlige feil, men har gitt enkelte innspill til endringer i noter som har blitt
justert.
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Fokusområder ved revisjonen
14

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Årsregnskap og årsberetning

Regnskapsposter

Revisjonstilnærming

- Årsregnskap med noter

Årsregnskap og årsberetning

- Årsberetning

Vi har gjennomgått årsregnskapet og kontrollert noter mot underliggende dokumentasjon og vår revisjon.
Vi har sett at det er samsvar mellom årsberetning og årsregnskap og gjennomgått sjekkliste for
årsregnskap, noter og årsberetning for å påse at krev til opplysninger er oppfylt.
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Fokusområder ved revisjonen
15

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Forhold fra revisjon av KF

Revisjonstilnærming

- Merverdiavgift

Merverdiavgift

- Budsjett

Vi vil gjennomgå de vurderinger som gjøres og de fordelingsnøklene som vil bli benyttet når disse er
avklart. Det vises til omtale av merverdiavgift for kommunen.
Budsjett
For 2018 er det ikke utarbeidet formelle budsjettvedtak i henhold til budsjettforskriften. Det er krav om
budsjett i henhold til de regnskapsoppstillinger som følger av forskriften, dvs. økonomisk oversikt drift og
økonomisk oversikt investering. Det er heller ikke foretatte nødvendige budsjettvedtak for investeringer i
2018.
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 21/19

Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00015-4
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Protokoll Frogn KU 290419, FKT - Innkalling årsmøte 2019, Avslutning av tilsyn,
Aktivitetsplan Frogn KU 290419
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):
RS 09/19

Sak fra kontrollutvalget: Valg av forvaltningsrevisor 2019 – Ny behandling
Unntatt etter offentleglova Offl § 23 tredje ledd, Saksprotokoll KST sak 69/19
(ikke vedlagt)

Orienteringssaker (OS):
OS 14/19
OS 15/19
OS 16/19
OS 17/19

Protokoll Frogn KU 29.04.19 (vedlagt)
FKT – Innkalling årsmøte 2019 (vedlagt)
Avslutning av tilsyn - Felles nasjonalt tilsyn med forvaltningskompetanse,
FMOV (vedlagt)
Aktivitetsplan pr. 29.04.19 (vedlagt)

Ås, 21.05.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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MØTEPROTOKOLL
Frogn kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

29.04.2019 kl. 14:00
Møterom Fraunar, Frogn rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.
Møtende medlemmer:
Knut Erik Robertsen (Ap) leder, Øyvind Solli (H) nestleder, Eva Jorun Bækken
Haugen (H), Helge G. Simonsen (V)
Møtende varamedlemmer:
Bjørn Birkeland (H)
Forfall:
Tom Lennart Pedersen (PP)
Fra administrasjonen møtte:
Jo Ragnar Finserås, enhetsleder Økonomi, digitalisering og IKT (under sak 12/19 –
14/19)
Anett Eliassen, regnskapssjef/controller (under sak 12/19 – 14/19)
Fra Drøbak Frogn Idrettsarena KF møtte:
Siv Katrin Ramskjell, daglig leder (under sak 12/19 – 14/19)
Fra KPMG AS møtte:
Rune Johansen, Senior Manager (under sak 12/19 – 16/19)
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Innkalling ble godkjent. Møtet ble lukket under behandling av sak 17/19, jfr. koml. §
31 nr. 2.
Møteprotokoll godkjent 03.05.2019
Knut Erik Robertsen/s./
leder

Øyvind Solli/s./
nestleder
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Saksliste
Side
12/19 19/00048-1

Frogn kommune - Årsmelding 2018

3

13/19 19/00047-1

Frogn kommune - Årsregnskap 2018

4

14/19 19/00062-1

Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2018

6

15/19 19/00078-1

Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

8

16/19 19/00015-3

Referat og orienteringer

9

17/19 18/00184-16

Frogn kommune - Valg av forvaltningsrevisor 2019 Ny behandling - Unntatt etter offentlighetsloven Offl
§ 23 tredje led

10

Eventuelt

Frogn kontrollutvalg 29.04.2019

Side 2 av 11
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Frogn KU-12/19
Frogn kommune - Årsmelding 2018
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar Frogn kommunes årsmelding for 2018 til orientering.
Frogn kontrollutvalgs behandling 29.04.2019:
Leder innledet.
Enhetsleder Jo Ragnar Finserås orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Det ble fremmet følgende fellesforslag til nytt tilleggspunkt:
«Kontrollutvalget vil bemerke at Frogn kommune bør gjøre Saksbehandling til eget
oppfølgingsområde/mål i Kommuneplanen generelt og innenfor hvert
tjenesteområde.»
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag til nytt tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 29.04.2019:
1. Kontrollutvalget tar Frogn kommunes årsmelding for 2018 til orientering.
2. Kontrollutvalget vil bemerke at Frogn kommune bør gjøre Saksbehandling til
eget oppfølgingsområde/mål i Kommuneplanen generelt og innenfor hvert
tjenesteområde.

Frogn kontrollutvalg 29.04.2019

Side 3 av 11
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Frogn KU-13/19
Frogn kommune - Årsregnskap 2018
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse om Frogn kommunes årsregnskap for 2018
Kontrollutvalget har i møte 27.05.19 i sak 13/19 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.
Frogn kontrollutvalgs behandling 29.04.2019:
Enhetsleder Jo Ragnar Finserås presenterte årsregnskapet og svarte på spørsmål
fra utvalgets medlemmer.
Senior Manager Rune Johansen orienterte om revisjonens arbeid.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 29.04.2019:
Kontrollutvalgets uttalelse om Frogn kommunes årsregnskap for 2018
Kontrollutvalget har i møte 27.05.19 i sak 13/19 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.

Frogn kontrollutvalg 29.04.2019

Side 4 av 11
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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.

Frogn kontrollutvalg 29.04.2019

Side 5 av 11
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Frogn KU-14/19
Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2018
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse om Drøbak Frogn Idrettsarena KFs årsregnskap for 2018
Kontrollutvalget har i møte 29.4.2019 i sak 14/19 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.
Frogn kontrollutvalgs behandling 29.04.2019:
Leder innledet.
Daglig leder Siv Katrin Ramskjell orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 29.04.2019:
Kontrollutvalgets uttalelse om Drøbak Frogn Idrettsarena KFs årsregnskap for 2018
Kontrollutvalget har i møte 29.4.2019 i sak 14/19 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.

Frogn kontrollutvalg 29.04.2019

Side 6 av 11

21/19 Referat og orienteringer - 19/00015-4 Referat og orienteringer : Protokoll Frogn KU 290419

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.

Frogn kontrollutvalg 29.04.2019
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Frogn KU-15/19
Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Frogn kontrollutvalgs behandling 29.04.2019:
Sekretær orienterte og svarte på spørsmål.
Senior Manager Rune Johansen supplerte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 29.04.2019:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn kontrollutvalg 29.04.2019

Side 8 av 11

21/19 Referat og orienteringer - 19/00015-4 Referat og orienteringer : Protokoll Frogn KU 290419

Frogn KU-16/19
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Frogn kontrollutvalgs behandling 29.04.2019:
Sekretær viste til referat- og orienteringssakene.
OS 08/19

Protokoll Frogn KU 04.03.19
Sekretær vil etterlyse tilbakemelding fra kommunen i de saker/forespørsler
som kontrollutvalget har oversendt Frogn kommune.

OS 12/19

Rådmannens tilbakemelding på tilsynsrapport med pålegg om retting
Kontrollutvalget ønsker å få seg forelagt kommunens brev til Fylkesmannen
samt Fylkesmannens tilbakemelding til Frogn kommune.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 29.04.2019:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalg 29.04.2019
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Frogn KU-17/19
Frogn kommune - Valg av forvaltningsrevisor 2019 - Ny behandling
Unntatt etter offentleglova § 23 tredje ledd
Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Frogn kontrollutvalg 29.04.2019
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Eventuelt

Status etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS
Sekretær orienterte. Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn (KUBIS),
Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS) og Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har som strategi å få til en sammenslåing/fusjon til
et større interkommunalt sekretariat. En jobber for tiden med å ferdigstille en
utredning samt utarbeide en selskapsavtale for nytt selskap – Viken
Kontrollutvalgssekretariat IKS. En ser for seg at egen sak om dette vil bli lagt frem for
styret i FIKS i juni-møtet og oversendt den respektive kommune som er deltaker i
FIKS. Målet er at det nye selskapet er operativt før 31.12.19 samt at selskapet
eventuelt kan ta oppdrag for kommuner som ønsker å få kjøpt sekretariatstjenester i
markedet.

Møtet hevet kl. 15:58

Frogn kontrollutvalg 29.04.2019
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg, og deres sekretariat

INNKALLING – ÅRSMØTE 2019
Tid:
Sted:
Vedlagt informasjon:

4. juni 2019 | kl. 15.45 – Registering fra kl. 15.30
Clarion Ernst, Kristiansand
Se merknadsfeltet
Innkallingen går til utvalgsleder i medlemskommuner/-fylkeskommuner
og til sekretariatsleder i medlemssekretariater. Dersom andre/flere møter
fra din «enhet», bes innkallingen videresendt til rette vedkommende.
Det vil ikke bli delt ut sakspapirer på årsmøtet, men de vil være
tilgjengelig på forumets nettsider.
Det er ikke mottatt andre saker, utenom ordinære årsmøtesaker, innen
fristen.
Har du merknader eller spørsmål til innkallingen, kan du kontakte
sekretariatet, e-post: fkt@fkt.no eller mobil 41471166.

Saksliste:
Saknr.
ÅS 1/2019
ÅS 2/2019
ÅS 3/2019
ÅS 4/2019
ÅS 5/2019
ÅS 6/2019
ÅS 7/2019
ÅS 8/2019
ÅS 9/2019
ÅS 10/2019
ÅS 11/2019
ÅS 12/2019

Sak:

Merknad:

Registrering av årsmøtedelegater
Konstituering av årsmøte 2019
Godkjenning av innkalling og saksliste
Styrets årsmelding 2018
Årsregnskap og revisjonsberetning 2018
Medlemskontingent 2020
Handlingsplan 2019-2020
Årsbudsjett 2020
Innkomne forslag/vedtektsendringer
Valg til styre
Valg av valgkomite
Valg av revisor

Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg

Oslo, 20. mai 2019

Benedikte Muruvik Vonen (s)
Styreleder

Sekretariat:
FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Anne -Karin F Pettersen (s)
generalsekretær

Telefon
414 71 166

www.fkt.no
Twitter: @FKT_no
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg sak – ÅS 1/19

Registrering av årsmøtedelegater
Hvert medlem har én stemme ved avstemminger. Derfor gjennomføres det en registrering i
forkant av møtet. Det gjelder særlige regler for styremedlemmene.
Dette er nærmere regulert i vedtektene - § 5:
Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og
sekretariat har en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har
kun stemmerett når de representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og
regnskap. Ved likt stemmetall, blir dirigenten sin stemme avgjørende.

Innstilling til vedtak:
Årsmøtet 2019 godkjenner registreringen. Den innebærer at ___ av medlemmene var til
stede på årsmøtet 2019.
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 2/19

Konstituering av årsmøtet 2019
Ved konstituering av årsmøtet skal det iht. vedtektene velges dirigent, to referenter og to til å
underskrive protokollen. Tellekorps velges ved behov.

Innstilling til vedtak:
Årsmøte 2019 foretar følgende konstituering for årsmøte 2019:
Dirigent

Referenter
Til å underskrive protokollen

Einar Endresen
(Leder, Kontroll- og
kvalitetsutvalget, Rogaland
fylkeskommune)
Anne-Karin F Pettersen
(generalsekretær)
Aud-Kristin Løken
(Kontrollutvalget, Rygge
kommune)

Liv Tronstad
(Konsek Trøndelag IKS)
Hogne Haktorson
(Sekretariat for
kontrollutvalet i Hordaland
fylkeskommune)
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 3/19

Godkjenning av innkalling av saksliste

Innstilling til vedtak
Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 4/19

Styrets årsmelding 2018
I styremøte 25. mars 2019 (SS 25/19) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet:

Innstilling til vedtak:
Årsmøte 2019 godkjenner styrets årsmelding for 2018.

Vedlegg
•

Styrets årsmelding 2018
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FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN
ÅRSMELDING 2018

Arendalsuka 2018
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1. Medlemsutvikling
I 2018 har FKT fått 10 nye medlemmer. Ved utgangen av 2018 var tallet 205. Av disse er
173 kommuner, 10 fylkeskommuner og 22 sekretariater. Sekretariatene dekker til sammen
over 200 kommuner/fylkeskommuner. Medlemsandelen varierer fra fylke til fylke. I Sogn og
Fjordane er samtlige 26 kommuner medlemmer. Vestlandet er generelt en landsdel der FKT
står sterkt.

2. Slik var styret sammensatt i 2018
Leder

Benedikte Muruvik Vonen (2018-20)

Nestleder

Dag Robertsen (2018-20)

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Marit Gilleberg (2018-20)
Ivar Mork (2018-20)
Einar Ulla (2017-19)

Styremedlem

Roald Breistein (2017-19)

Varamedlemmer:
Vara (1) Pol.
Terje Engvik (2018-20)
Vara (2) Pol.

John Helge Andersen (2018-20)

Vara (1) Sekr.
Vara (2) Sekr.

Sissel Mietinen (2017-19)
Liv Tronstad (2017-19)

Rådgiver, Temark - Agder og Telemark
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Nestleder kontrollutvalget, Moss
kommune
Leder kontrollutvalget, Tolga kommune
Leder kontrollutvalget, Ulstein kommune
Kontrollsjef i Sogn og Fjordane
fylkeskommune
Seniorrådgjevar, Hordaland fk.
sekretariat for kontrollutvalet
Nestleder kontrollutvalget, Førde
kommune
Nestleder i kontrollutvalget, Røros
kommune
Sekretariatsleder, Kontrollutvalgan IS
Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS

3. Den økonomiske situasjonen i FKT
Årsregnskapet for 2018 viser at FKT har en egenkapital på kr 1 264 702,- og at det var et
positivt driftsresultat på kr 48 349,- mot budsjettert positivt driftsresultat på kr 300,-.

FKT-styret 2018-2019
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4. Aktiviteten i 2018
Sentrale aktiviteter dette året har vært fagkonferanse med årsmøte på Gardermoen og
gjennomføring av en to-dagers konferanse for sekretariatene på Lillestrøm. I oktober ble det
også arrangert en regional konferanse på Værnes, «Klarspråkkurs», i samarbeid med
Konsek Trøndelag IKS. Videre har styret og sekretariatet hatt en del kontakt med
medlemmene, inkludert rådgivning og veiledning. Styret har brukt tid på faglig
utviklingsarbeid, representasjon, samt kontakt med myndighetene og andre organisasjoner.
4.1.

Styrearbeidet

Styret har hatt 7 ordinære styremøter i 2018. Det er behandlet 104 styresaker og 32
referatsaker. Styremøtene ble lagt til Oslo, Lillestrøm, Arendal og Gardermoen. De viktigste
sakene styret har arbeidet med er omtalt spesielt nedenfor. Protokoller fra styremøtene blir
fortløpende publisert på de lukkede medlemssidene på våre hjemmesider.

4.2.

Sekretariat for FKT

Forum for Kontroll og Tilsyn har hatt eget sekretariat og en generalsekretær siden 1.1 2018.
Sekretariatet ble først lokalisert med eget kontor i Oslo sentrum, i kontorfellesskap i
Tollbugata 32. I desember 2018 ble kontoret flyttet til kontorfellesskap i Kristian August gate
14 i Oslo.

4.3.

Fagkonferanser og årsmøte

FKT har dette året arrangert tre konferanser.

4.3.1.

Sekretariatskonferanse

Dette var FKTs niende konferanse spesielt tilrettelagt for sekretariatene. Den ble gjennomført
i Lillestrøm 20. - 21. mars 2018. Her var det fokusert på:
• Generalsekretærens time | Anne-Karin Femanger Pettersen
• Kontrollutvalgets rolle i forbindelse med kommunesammenslåing – både i de «gamle»
kommunene og den nye kommunen | Arnar Helgheim
• Ny kommunelov | Erland Aamodt
• Påse-ansvaret overfor revisor – veileder |Dag Robertsen
• «Varsling» mm. – hvordan håndtere ulik informasjon om kritikkverdige forhold? |
Sander Haga Ask
• Ny personvernlovgivning fra mai 2018 (GDPR) – hvordan påvirker dette
kontrollutvalgene og sekretariatene? | Steinar Nørstebø og Ove Skåra
• Kontrollutvalgets sekretariat – veileder | Roald Breistein
• Kontrollutvalgets innstillingsrett | Wencke S. Olsen
Det var 34 deltakere til stede.
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Arnar Helgheim om kontrollutvalgets rolle ved kommunesammenslåing

4.3.2. Fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen
Avviklingen av fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen, 29. – 30. mai 2018, var den
største aktiviteten også dette året. Det var ca. 160 deltakere til stede. Konferansen har
etablert seg som en viktig samlingsplass for kontrollutvalgene og sekretariatene. Her er det
mulighet for faglig samhandling både integrert i fagkonferansen og ellers utenom det faglige
programmet. Evalueringen viste gode tilbakemeldinger på utbytte og gjennomføring også
denne gangen.
Temaer og innledere på konferansen var:
• Stortingsrepresentant og nestleder i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite
Svein Harberg åpnet konferansen.
• NHOs hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet | Nina Melsom
• Hvordan kan vi unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter | Anne Cathrine
Jacobsen
• Hvordan står det til med barnevernet i kommunene? | Mimmi Kvisvik
• Land Barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder | Jorunn Ødegårdstuen
• Hvorfor sviktet det i Land? Oppdragsansvarlig revisor | Reidun Grefsrud
• Veileder – kontrollutvalgets sekretariat | Roald Breistein
• Rådmannen og kontrollutvalget – samarbeid eller konflikt? | Rune Haugsdal og Unni
Skaar
• Lovproposisjonen om ny kommunelov | Erland Aamot
• Etikk | Henrik Syse
Før middag på hotellet den første dagen var det var lagt inn et foredrag med Anders Tangen,
med tema «Født til omstilling».
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Paneldebatt om barnevernet: Mimmi Kvisvik, Jorunn
Ødegårdstuen og Reidun Grefsrud

4.3.3 Regionale konferanser
I handlingsplanen for 2018-2019 er det et mål å utvikle og gjennomføre regionale
opplæringstiltak for kontrollutvalg og kontrollutvalgsledere i samarbeid med
medlemssekretariater. Bakgrunnen for målet i handlingsplanen var et vellykket arrangement i
Skei i Sogn og Fjordane i juni 2017.
Høsten 2018 forsøkte vi å få til en konferanse i Viken-regionen om kommunesammenslåing
og kontrollutvalgets rolle, om forutsetningene for å lykkes og om rådmannens interkontroll
underveis. Interessen var dessverre for liten til at arrangementet kunne bli økonomisk
forsvarlig for FKT.
I samarbeid med Konsek Trøndelag IKS arrangerte vi "Klarspråkkurs" på Værnes 26.oktober.
Flere sekretariat i regionen var invitert. Kursholder var Agnar Kaarbø. Kurset var rettet mot
saksbehandlere og andre knyttet til kontrollutvalgssekretariat. Målsettingen var å få
kontrollutvalgssekretærene til å skrive enklere, kortere og klarere. Kurset var lagt opp slik at
kursholder bygget på sekretariatenes egne saker. Samtlige 10 ansatte i Konsek Trøndelag
deltok på kurset.

4.4

Profilering.

FKTs hjemmeside:
• FKTs hjemmeside www.fkt.no er FKTs viktigste informasjonskanal mellom årsmøtene
og konferanser.
• Det er mulig å melde seg inn i FKT direkte fra hjemmesiden.
• Det er også mulig å melde seg på konferanser via hjemmesiden.
5

21/19 Referat og orienteringer - 19/00015-4 Referat og orienteringer : FKT - Innkalling årsmøte 2019

•

Sekretariatet er nettredaktør og foretar den løpende oppdateringen av hjemmesiden.

FKT i sosiale media:
• Vi har ca.120 følgere på Twitter. @FKT_no. Fra 2018 har vi også hatt en facebookside: @FKT.no. Her har vi oppnådd å få 65 følgere. Vi oppfordrer medlemmene å
følge oss på sosiale medier.
FKT i media:
• Kommunal Rapport 24. april, i fm Stortingshøringen om ny kommunelov,
https://kommunal-rapport.no/2018/04/kontroll
• Kommunal Rapport, 3. mai – ang. Valdres
• Hordaland Folkeblad, 25. september – ang. en varslingssak i Jondal kommune
• Kommunal Rapport, 14. november: «Debatt» https://kommunalrapport.no/meninger/debatt/2018/11/egenkontrollen-ma-med-i-fremtidenslokaldemokrati
FKT har i 2018 avgitt høringsuttalelse til:
• NKRFs veileder for kontrollutvalgssekretariat
• NOU 2018 – 6 Varsling

Stortingshøringen 24. april 2018

Styrets deltakelse på kurs og konferanser mm.:
• Generalsekretæren og flere av styrets medlemmer deltok på NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse 7.-8. februar.
• I forbindelse med styremøtet i Arendal i 14.-15. august, fikk styret anledning til å delta
på et par relevante arrangementer under Arendalsuka: NKRFs arrangement «Tillit og
kontroll – to sider av samme sak?» og «På innsiden: Hvordan flytte makt», arrangør
Geelmuyden Kiese.
• Styreleder og generalsekretær deltok på NKRFs årlige sekretariatssamling i
Trondheim 12. – 13. september.
• Styremedlem Roald Breistein representerte FKT på KOFAs årlige fagkonferanse 8.
november.
• FKT var invitert som gjest til Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariats
høstkonferanse for kontrollutvalg 14. november. Generalsekretæren representerte
FKT.
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4.5.

Kontakt med andre organisasjoner

Stortinget
FKT v/styreleder og generalsekretær deltok på stortingshøringen 24. april om den nye
kommuneloven
Kommunal og moderniseringsdepartementet, KMD
Styreleder og generalsekretær hadde møte med KMD 22. mars. Tema for møtet var ny
forskrift om kontrollutvalg, den nye kommuneloven, Seminaret for nasjonale
tilsynsmyndigheter, Arena for nasjonal samordning av tilsyn med kommunene og behov for
en veileder for samordning av egenkontroll og tilsyn. I november sendte FKT søknad til KMD
om finansiering for å utarbeide en slik veileder. Søknaden ble innvilget på nyåret 2019 og
arbeidet er satt i gang.
Styreleder holdt innlegg på KMDs årlige seminar for nasjonale tilsynsmyndigheter 4. juni.
KS
KS inviterte kommunene til et pilotnettverk om egenkontroll og tilsyn. Styreleder Benedikte
Muruvik Vonen og generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen var til stede på en
samling 1 februar.
Styreleder og generalsekretær hadde møte med KS 22. mars. Tema for møtet var
stortingshøringen i fm den nye kommuneloven, muligheter for samarbeid om arrangement
under Arendalsuka og mulig samarbeid om FoU-prosjekt. Vi er enige om at vi jevnlig
utveksler relevant informasjon
NKRF
FKT og NKRF har hatt jevnlig kontakt gjennom hele 2018. Organisasjonene hadde
fellesmøte på Gardermoen 6. februar i forbindelse kontrollutvalgskonferansen til NKRF.
Generalsekretæren deltok på NKRFs faglunsj om den nye kommuneloven 20. april.
Styreleder var gjest på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 7.-8. februar. Tilsvarende var
NKRF gjest på FKTs fagkonferanse 29.- 30. mai. Styreleder var også gjest på NKRFs
fagkonferanse i Drammen 12.- 13. juni.
Transparency International Norge (TI-N)
FKT har vært medlem i Transparency International Norge (TI-N) siden 1. januar 2008.
FKTs formål med dette medlemskapet er:
• kunne spørre TI-N når det oppstår spørsmål innen deres arbeidsfelt.
• Ambisjon om at FKT bør være representert på deres årsmøter.
• invitere TI-N som deltaker på FKTs fagkonferanser.
• aktuelt å be TI-N om å bidra på arrangement i regi av FKT
Generalsekretæren var tilstede på TI Norges årsmøte i Oslo 8. mai 2018.
Fra FKT opprettet sitt eget sekretariat, har vi også vært lokalisert i samme kontorfellesskap.

4.6. Opplæring og veiledning
Noen aktiviteter på dette virkefeltet følger naturlig i etterkant av kommunevalget hvert fjerde
år, sist i 2015. Men opplæring og veiledning er også viktig underveis i den fireårige
funksjonsperioden. Her kan nevnes:
• Sekretariatskonferanse i Lillestrøm, 20.-21. mars
• Fagkonferanse med årsmøte på Gardermoen, 29.-30. mai
7
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•
•
•

Klarspråkkurs på Værnes 26. oktober
Løpende informasjon på FKTs hjemmeside
Organisasjonen blir stadig mer kjent, og mottar henvendelser både fra medlemmer og
andre om råd innenfor ulike sakstyper

I 2018 har FKT hatt flere arbeidsgrupper i gang som har jobbet med veiledere:
Sekretariat for kontrollutvalg
Arbeidsgruppen har bestått av:
• Roald Breistein, leder, styremedlem i FKT, Sekretariat for kontrollutvalet, Hordaland
fylkeskommune
• Hilde Vatnar Selnes, tidl. nestleder i styret i FK, medlem i kontrollutvalget i Namsos
• Anne-Karin Femanger Pettersen, Generalsekretær i FKT og tidligere leder i Østfold
kontrollutvalgssekretariat
• Rolleiv Lind, tidl. styremedlem i FKT, leder i kontrollutvalget i Tromsø kommune
Arbeidsgruppens mandat har vært å utarbeide en veileder som beskriver standarder for
utøvelse av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg og hva kontrollutvalget kan forvente å få
av tjenester fra sitt sekretariat. Veilederen ble presentert på fagkonferansen i slutten av mai
og publisert før ferien.
Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor
Arbeidsgruppen har bestått av:
• Styremedlem Einar Ulla, leder, Sekretariatet for kontrollutvalet i Sogn og Fjordane
fylkeskommune
• Nestleder Dag Robertsen, kontrollutvalget i Moss
• Tor-Harald Hustad, Sekretariatet for kontrollutvalget i Møre og Romsdal
fylkeskommune
• Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag IKS
• Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen
Arbeidsgruppens mandat har vært å utarbeide et praktisk arbeidsverktøy som skal hjelpe
kontrollutvalget og sekretariatet til å gjennomføre påse-ansvaret overfor revisor på en god og
trygg måte. Veilederen blir presentert på sekretariatskonferansen på Lillestrøm i mars 2019.
Endelig veileder blir presentert på fagkonferansen 2019.
Internkontroll i sekretariatene
På bakgrunn av innspill fra flere av våre medlemmer ble det i styremøtet 11. oktober vedtatt
å opprette arbeidsgruppen «Internt kvalitetssystem i sekretariatene»:
Arbeidsgruppen består av:
• Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen, leder
• Styreleder Benedikte Muruvik Vonen
• Wenche Sissel Olsen, Rogaland kontrollutvalgssekretariat
• Sveinung Talberg, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide en veileder som identifiserer nødvendige og
tilstrekkelige internkontrolldokumenter for kontrollutvalgssekretariat. Videre skal veilederen
foreslå hvordan innholdet i internkontrolldokumentene kan tilpasses virksomheten i
sekretariatene. Veilederen skal være ferdig til sekretariatskonferansen 2020.

8
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Opplæring av nye kontrollutvalg
Styret opprettet arbeidsgruppen 11. oktober.
Arbeidsgruppen består av:
• Styremedlem Marit Gilleberg, leder, KU-leder i Tolga kommune
• Styremedlem Roald Breistein, Sekretariat for kontrollutvalet, Hordaland
fylkeskommune
• Arnar Helgheim, SEKOM-sekretariat
• Eva Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS
• Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen
Arbeidsgruppen skal lage et opplegg for opplæring av nye kontrollutvalg etter
kommunevalget 2019 som inneholder følgende:
• Pp-presentasjoner om relevante tema.
• Eget kursopplegg for kontrollutvalgsledere – «kontrollutvalgslederskolen»
• kontrollutvalgets rolle i kommunens program for opplæring av nye folkevalgte.
FKT ønsker å samarbeide med lokale sekretariat om opplegget.
Samordning av kommunal egenkontroll og statlig tilsyn
Høsten 2018 var FKT i dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om behovet
for å utarbeide en veileder for samordning av egenkontroll og tilsyn. FKT sendte en
prosjektsøknad og fikk den endelig godkjent i februar 2019. Prosjektet skal finansieres over
statsbudsjettet med inntil kr. 350 000,-, og organiseres med styringsgruppe og
prosjektgruppe bestående av personer fra departementet, kommunene (rådmann),
fylkesmannsembetene og FKT (kontrollutvalg og sekretariat). Styreleder Benedikte Muruvik
Vonen og Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen vil lede hhv. styringsgruppen og
prosjektgruppen.
Prosjektgruppen:
• Leder Anne-Karin Femanger Pettersen, FKT
• Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag IKS
• Leif Aarebrot, Kontrollutvalget i Oppegård kommune
• Fakra Butt, Fylkesmannen i Oslo og Viken
• Petter Lodden, Fylkesmannen Vestfold og Telemark
Styringsgruppen:
• Leder Benedikte Muruvik Vonen, FKT
• Ivar Mork, Kontrollutvalget i Ulstein kommune
• Ragnhild Spigseth, KMD
• Tor Ole Holbek, NKRF
• Vigdis Rotlid Vestad, fylkesmannen i Møre og Romsdal
• Roar Vevelstad, rådmann Halden kommune
Målgruppene for veilederen er fylkesmannsembetene, andre statlige tilsynsmyndigheter og
kommunenes egne kontrollorganer (kontrollutvalg, sekretariat og revisjon) og kommunen
som tilsynsobjekt.
Medlemspleie
FKT har i løpet av året mottatt en del konkrete henvendelser fra medlemmene innenfor
forskjellige områder: Henvendelsene er besvart løpende.
•
•

Valg av revisjons- og sekretariatsordning
Saksbehandlingssystem i sekretariatene
9
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeidsdeling mellom revisjon/sekretariat i forbindelse med overordnet analyse
Innsynsrett for kontrollutvalget
Kontrollutvalgsleders møterett
Lukking av et saksforberedende møte
Suppleringsvalg til kontrollutvalget
Antall medlemmer i KU etter kommunesammenslåing
Samlokalisering av sekretariat og revisjon
Møteoffentlighet og låste dører, svar fra KMD, datert 26.juni
Avlysning av folkevalgte møter etter KL § 32, svar fra KMD 15. oktober

Personvernombud i sekretariatene
Fra høsten 2018 kan FKT tilby personvernombudstjeneste til kontrollutvalgssekretariat.
Ordningen er etablert etter oppfordring fra medlemmer. Ved utgangen av 2018 var det fire
sekretariat som benytter seg av ordningen.
Faglige innlegg
FKT har holdt innlegg på ulike arrangementer:
•
•
•

Styremedlem Roald Breistein var i Nettverk for sekretariata i Møre og Romsdal og
Sogn og Fjordane 20. juni, der presenterte han veilederen om kontrollutvalg og
sekretariat.
Generalsekretæren var i Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo-regionen 25.
oktober og snakket om endringer i kommuneloven og betydning for kontrollutvalg og
sekretariat.
FKT var invitert sammen med NKRF til Sekretariatssamling i Larvik 16. november for
blant annet å snakke om høringsprosessen knyttet til ny forskrift om kontrollutvalg og
revisjon, og om hva FKT og NKRF tenker om samarbeid mellom organisasjonene.
Generalsekretæren representerte FKT.

Juridisk rådgivning
Styret har hatt løpende avtaler om rådgivning og juridisk bistand med Jan Frithjof Bernt.
Avtalen har ikke vært benyttet i utstrakt grad i 2018.
Hjemmesiden:
Ellers er det som nevnt tidligere vår hjemmeside www.fkt.no som er vårt viktigste talerør og
informasjonskanal overfor medlemmer og andre mellom årsmøter og konferanser.
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 5/19

Årsregnskap og revisjonsberetning 2018
I styremøtet 29. januar 2019 (SS 3/19) behandlet styret sak om årsregnskapet 2018:
Dette ble vedtatt:
Regnskapet for 2018 oversendes revisor til behandling

I styremøte 29. april 2019 (SS 42/19) avla styret årsregnskapet for 2018 og vedtok følgende
innstilling til årsmøtet:

Innstilling til vedtak:
Årsmøte 2019 godkjenner FKTs årsregnskap for 2018.

Vedlegg
•

•

Årsregnskap 2018
- resultatregnskap 2018
- balanseregnskap pr. 31.12.2018
- noter til årsregnskapet 2018
- kommentarer til regnskap 2018
Revisjonsberetning for 2018
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RESULTAT REGNSKAP 2018
Org.nr. 989 545 159

Regnskap

Budsjett

Regnskap

2018

2018

2017

Inntekter
Medlemskontingent

1 230 750,00

1 250 000,00

751 400,00

Inntekt kursvirksomhet

1 231 850,00

1 300 000,00

1 472 105,00

249,00

500,00

344,47

3 905,31

6 000,00

5 606,11

2 466 754,31

2 556 500,00

Kursutgifter

802 139,41

975 000,00

999 391,87

Hjemmeside

18 219,50

15 000,00

9 625,00

Sekretariat

1 273 872,30

1 235 000,00

621 426,61

Styrearbeid

263 653,65

200 000,00

56 037,50

30 000,00

Renteinntekter DNB (brukskonto)
Renteinntekter DNB (høyrente)

SUM DRIFTSINNTEKTER

2 229 455,58

Utgifter

Arbeidsgruppe på-se ansvar
Lønnsutgifter (juridisk rådgivningsbistand)
Diverse (gebyr,porto)
Kontingenter

1 300,00

1 200,00

RESULTAT

1 200,00
105 973,00
67 763,25

Etableringskostnader nytt sekretariat

SUM DRIFTSUTGIFTER

5 000,00
953,75

Andre utgifter (utredning sekretariatsløsning)

Diverse tiltak handlingsplanen
Andre kostnader

294 642,51
13 053,67

100 000,00
3 182,40
2 418 404,76

2 556 200,00

2 119 029,66

48 349,55

300

110 425,92
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Org.nr. 989 545 159

Kommentarer til regnskap 2018
Kurs
I regnskapsoppsettet er inntekten for personvernombudstjenesten (kr. 63 540,-) lagt til kursinntektene.
I regnskapet for 2019 vil disse inntektene vises som egen post.
Kurs spesifisert:
Sekretariatskonferanse

Fagkonferanse

Kursinntekter

180 240

965 070

Regional konf.
Værnes
23 000

Kursutgifter

125 376

644 340

32 423

RESULTAT

54 864

320 730

-

9 423

Hjemmeside
Årsavgift og brukerstøtte nettsideleverandør, IT-kostnader (Exchange Online, Office 365)
Sekretariat
Sekretariatet har hatt høyere kostnader enn forutsatt i budsjettet. Årsaken er kostnader for utført
sekretariatsarbeid høsten 2017 ifm. styrearbeid, og avslutning av regnskap 2017 som er betalt til NKRF i
2018. (NKRF utførte sekretariattjenester for FKT i 2017)
Styrearbeid
Reisekostnader og møtekostnader styret. Styret har hatt høyere kostnader enn forutsatt i budsjettet.
Årsaken til dette er refusjonskrav/lønn og krav/tapt arbeidsfortjeneste.
Lønnsutgifter (juridisk rådgivning)
I 2018 hadde vi ikke utgifter til juridisk bistand. Posten viser kostnader forbundet med
personvernombudstjeneste. I regnskapet for 2019 vil disse utgiftene vises som egen post.
Kontingenter
Kontingent for 2017 til Transparency International
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 6/19

Medlemskontingent 2020
Styret behandlet sak i styremøtet 25.3 (sak 31/19) som omhandlet behov for økning i
kontingentsatsene for 2020.
Styret vedtok følgende:
Styret tar informasjon om status for medlemsverving til orientering og ber generalsekretæren
om å legge til grunn styrets innspill om kontingentsatser i fm budsjett for 2020.
Til grunn for beregningene av medlemskontingent er samtlige av de nyopprettede
kommunene der vi er inne med medlemskap i en eller flere av de gamle kommunene som
blir sammenslått per 1.1 2020.

I styremøte 29. april 2019 (SS 43/19) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet:

Innstilling til vedtak
•

Årsmøtet 2019 fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2020

Kommune 0 - 5 000 innb.
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.
Kommuner 10 001 – 20 000 innb.
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.
Kommuner med mer enn 50 000
innb.
Fylkeskommuner
Sekretariater

2020
3 500
7 000
9 000
12 000
15 000
15 000
9 000
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 7/19

Handlingsplan 2019-2020
I styremøte 29. april 2019 (SS 45/19) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet:

Innstilling til vedtak
Årsmøtet 2019 fastsetter FKTs handlingsplan for 2019-2020.

Vedlegg
•

Handlingsplan 4.5 2019- 31.12 2020
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HANDLINGSPLAN FOR FKT
PERIODEN 4.6.2019 – 31.12.2020

A. FORMÅL (jf. FKTs vedtekter, pkt. 1) OG OPPGAVER

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker
som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner.
Forumets primæroppgaver er ifølge vedtektene å styrke kontrollutvalgenes og sekretariatenes arbeid
med kontroll og tilsyn, være en pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og
sekretariatene, være en arena for erfaringsutveksling, styrke kontrollutvalgenes og sekretariatenes
kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag, være en pådriver i politiske prosesser i saker som
omhandler kontroll og tilsyn, og styrke kontrollutvalgenes stilling i kommunene, herunder
kontrollutvalgenes økonomi.
Andre oppgaver er å sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av
revisjonsoppgaver, være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer, synliggjøre
overfor omverdenen hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er, være et serviceorgan for kontrollutvalg
og sekretariat, og å være et talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar. Alle i målgruppen
skal være kjent med FKTs tilbud.

B. SATSINGSOMRÅDE: MEDLEMSVERVING

For å lykkes som retningsgivende forum innen våre fagfelt må FKT ha tilstrekkelig medlemsgrunnlag og
økonomisk handlefrihet. Målsettingen er å øke medlemstallet fra å ha en dekning per i dag på 41% av
medlemspotensialet til å komme så nær 100% som mulig. Profesjonalitet og troverdighet i de tjenestene
vi leverer, er fortsatt viktig i denne sammenhengen. FKT vil vurdere å utvide medlemspotensialet til
andre grupper.

C. SATSINGSOMRÅDE: PROFILERING FOR ØKT GJENNOMSLAGSKRAFT

For å lykkes med primæroppgavene skal FKT være synlig og bidra med kompetanse i relevante fora,
arbeidsgrupper, referansegrupper ol. Aktuelle høringsuttalelser og synlighet i mediebildet vil være en
naturlig del av dette. Arendalsuka skal benyttes som arena for profilering og samfunnspåvirkning.
Nettsidene er en naturlig kommunikasjonskanal, ikke bare i dialogen med medlemmene, men også
overfor potensielle medlemmer og samfunnet for øvrig. Aktuelle nyheter må spres på sosiale medier. I
2019 og 2020 satser vi i tråd med vår mediestrategi på en markant økning i antall følgere på facebook og
twitter.

D. SATSINGSOMRÅDE: OPPLÆRING OG VEILEDNING

Nyttige tilbud innenfor opplæring og veiledning gjør FKT til en attraktiv medlemsorganisasjon.
Medlemmene skal involveres i dette arbeidet.
FKT vil bidra med relevant opplæring og veiledning overfor både kontrollutvalg og sekretariater,
herunder:
•
Fortsette med årlig fagkonferanse og sekretariatkonferanse
•
Utvikle og gjennomføre regionale opplæringstiltak for kontrollutvalg og
kontrollutvalgsledere i samarbeid med medlemssekretariater
•
Tilby veiledere på relevante fagområder. I 2019 og 2020 vil vi ha tre til fire veiledere
under utvikling. FKT vil satse mer på å søke ekstern finansiering for utvikling av
veiledere

21/19 Referat og orienteringer - 19/00015-4 Referat og orienteringer : FKT - Innkalling årsmøte 2019

•
•

Tilby medlemmene juridisk og annen relevant faglig rådgivning og bistand. Vi har som
målsetting at våre medlemmer velger FKT som sin naturlige leverandør av
personvernombudstjenesten.
Kontinuerlig vurdere nye tiltak og konsepter for å styrke kontrollutvalgenes og
sekretariatenes kompetanse, gjerne etter innspill fra medlemmene

E. MEDLEMSKOMMUNIKASJON

Som medlemmer i denne sammenheng menes både kontrollutvalg og sekretariat, og kontrollutvalgenes
medlemmer og sekretariatenes ansatte. FKT sender ut medlemsinfo jevnlig. Nettsidene er en naturlig
kommunikasjonskanal overfor medlemmene, og må videreutvikles etter medlemmenes ønsker og FKTs
behov. FKT vil bruke sosiale medier mer aktivt i sin medlemskommunikasjon. Vi vil vurdere nye
kommunikasjonskanaler.

F. SATSINGSOMRÅDE: VIDEREUTVIKLING OG SAMARBEID

FKT ønsker å videreutvikle seg som faglig forum for medlemsgruppen og samarbeide med andre
organisasjoner der det er naturlig, å samarbeide. Dette skal bidra til faglig videreutvikling av forumet og
gi merverdi for medlemmene.
Styret og FKTs sekretariat vil sammen med medlemmene videreutvikle nye tiltak som støtter opp om
organisasjonens formål. Medlemsnytte skal være den bærende drivkraften i dette arbeidet. Utviklingen
skal også sikre forumets økonomiske handlekraft og bidra til konstruktiv samfunnspåvirkning. Dersom
utviklingen av tiltak kan komme under regler for tildeling av offentlige midler, vil FKT søke å finansiere
prosjekter på denne måten.
Høsten 2019 vil vi søke samarbeidspartnere og ekstern finansiering for å sette i gang planlegging av et
FoU-arbeid om kontrollutvalgenes bestiller-rolle.

21/19 Referat og orienteringer - 19/00015-4 Referat og orienteringer : FKT - Innkalling årsmøte 2019

Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 8/19

Årsbudsjettet 2020
I styremøte 29. april 2019 (SS 44/19) vedtok styret følgende innstilling til årsmøtet:

Innstilling til vedtak
Årsmøtet 2019 fastsetter FKTs årsbudsjett for 2020.

Vedlegg
•

Årsbudsjett 2020
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Org.nr. 989 545 159

BUDSJETT 2020
Budsjett
2019

Regnskap

BUDSJETT

2018

2020

Inntekter

Medlemskontingent
Fagkonferanse
Sekretariatskonferanse
Regional konferanse,annet
Sum konferanseinntekter
Personvernombudstjeneste
Renteinntekter DNB (brukskonto)
Renteinntekter

1 300 000

1 230 750,00

1 300 000

1 350 000

1 231 850,00

1 695 000

6 500

3 905,31

6 000

SUM DRIFTSINNTEKTER

2 656 500

2 466 754,31

3 046 000

1 025 000

802 139,41

1 323 500

15 000

18 219,50

20 000

1 250 000

1 273 872,30

1 264 142

240 000

263 653,65

263 000

45 000
249,00

Utgifter

Fagkonferanse
Sekretariatskonferanse
Regional konferanse, annet
Sum konferanseutgifter
Hjemmeside
Personalkostnader sekretariat
Kontorkostnader sekretariat
Sum sekretariat
Styrearbeid
Juridisk rådgivningsbistand
Personvernombudstjeneste
Kontingenter
Div. tiltak i hh.t handlingsplan
(arbeidsgrupper)
Andre kostnader
SUM DRIFTSUTGIFTER
RESULTAT

25 000

1 200

0

20 000

56 037,50

37 500

1 300,00

1 400

100 000

100 000
3 182,40

9 000

2 656 200

2 418 404,76

3 038 542

300

48 349,55

7 458
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 9/19

Innkomne forslag og vedtektsendringer
I henhold til vedtektene, pkt. 5, ble det (19. mars 2019) sendt ut e-post til medlemmene med
varsel om at medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må
sende disse til sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet, innen 23. april 2019.
Det er ikke kommet forslag til saker eller vedtektsendringer til årsmøtet 2019

Innstilling til vedtak
Årsmøtet 2019 tar til orientering at det ikke er kommet forslag til saker eller
vedtektsendringer fra medlemmene.
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 10/2019

Valg til styre
Etter forslag fra valgkomiteen skal årsmøtet iht. vedtektene i oddetallsår velge to
styremedlemmer og to varamedlemmer fra kontrollutvalgssekretariatene for to år.
Leder, nestleder og styrets øvrige medlemmer/varamedlemmer er ikke på valg i 2019.

Forslag fra valgkomiteen:
Styremedlemmer (to år):
•
•

Einar Ulla – gjenvalg for 2 år (Kontrollsjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune)
Liv Tronstad – ny for 2 år (Seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS)

Varamedlemmer (to år):
•
•

Første vara: Bjørn H Wikasteen - ny for 2 år (Seniorrådgiver ved K-sekretariatet)
Andre vara: Jane Anita Aspen – ny for 2 år (Daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal)

Vedlegg
•

Forslag fra valgkomitéen
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Framlegg frå valnemnda for FKT 2019
Valnemnda for Forum for kontroll og tilsyn (FKT) kjem med framlegg til val av styremedlemar med
vara på årsmøtet i 2019.
Valnemnda 2019 har bestått av: Arnar Helgheim (leiar), Frank Willy Djuvik (nestleiar), Synnøve
Solbakken og Torill Bakken. Varamedlemar: Tage Pettersen og Kjell Tore Wirum.
Styret
x
x
x
x
x
x
Vara
x
x
x
x

Benedikte Muruvik Vonen, styreleiar
Dag Robertsen, nestleiar
Marit Gilleberg
Ivar Mork
Einar Ulla: På val i 2019
Roald Breistein: På val i 2019
Terje Engvik.
John Helge Andersen.
Sissel Mietinen. På val i 2019
Liv Tronstad. På val i 2019

Styremedlemar
Av styremedlemane er det Einar Ulla og Roald Breistein som står på val i 2019. Roald Breistein har
sagt frå seg attval. Einar Ulla har sagt ja til førespurnad om attval. Valnemnda foreslår dermed eit
nyval og eit attval.
Varamedlemar
Det er Sissel Mietinen og Liv Tronstad som står på val. Sissel Mietinen har sagt frå seg attval, medan
valnemnda foreslår Liv Tronstad som styremedlem. Valnemnda foreslår dermed to nye
varamedlemar.
Framlegg til 2 styremedlemar:
x Einar Ulla – attval for 2 år (Kontrollsjef i Sog og Fjordane fylkeskommune)
x Liv Tronstad – ny for 2 år (Seniorrådgjevar i Konsek Trøndelag)
Framlegg om 2 varamedlemar
x Første vara: Bjørn H Wikasteen  ny for 2 år (Seniorrådgjevar ved KSekretariatet)
x Andre vara: Jane Anita Aspen – ny for 2 år (Dagleg leiar i Kontrollutvalgssekretariatet for
Romsdal)

Førde, 10. mai 2019
For Valnemnda for FKT

Arnar Helgheim, leiar
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 11/2019

Valg av valgkomite
I henhold til vedtektene skal årsmøtet velge valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer
og to varamedlemmer, etter forslag fra styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra
sekretariatene er på valg i oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i
partallsår).
Valgkomitéen består i dag av:
Medlemmer:
• Arnar Helgheim, daglig leder, SEKOM-sekretariat (leder)
Frank Willy Djuvik, kontrollutvalsleiar, Sogn og Fjordane f. kom. (nestleder)
• Synnøve Solbakken, kontrollutvalsleiar Kvinnherad kommune
• Torill Bakken, daglig leder Kontrollutvalg Fjell IKS
Varamedlemmer:
• Tage Pettersen, kontrollutvalgsmedlem Moss kommune
• Kjell Tore Wirum, daglig leder Follo kontrollutvalgssekretariat
I 2019 er Arnar Helgheim, Torill Bakken og Kjell Tore Wirum på valg. Alle har i
utgangspunktet takket ja til gjenvalg.
Fordi det er politikerne som er på valg i 2020, foreslås Frank Willy Djuvik som ny leder. Da
hadde det også vært naturlig å foreslå dagens leder, Arnar Helgheim som ny nestleder. Men
for å unngå at leder og nestleder er fra samme fylke (fra 2020), foreslår styret at Kjell Tore
Wirum tiltrer som fast styremedlem og nestleder. Torill Bakken foreslås som
vararepresentant.

Innstilling til vedtak:
Valg av medlemmer til valgkomitéen:
Medlemmer:
• Kjell Tore Wirum, daglig leder Follo kontrollutvalgssekretariat (to år)
• Arnar Helgheim, daglig leder SEKOM-sekretariat (to år)
Varamedlemmer:
• Torill Bakken, daglig leder Kontrollutvalg Fjell IKS (to år)
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Sekretariat for FKT

Leder og nestleder:
• Leder: Frank Willy Djuvik, kontrollutvalsleiar, S. og Fj. f. kom. (ett år)
• Nestleder: Kjell Tore Wirum, daglig leder Follo kontrollutvalgssekretariat (ett år)
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Sekretariat for FKT

Saksbehandler: Anne-Karin Femanger Pettersen
Saksframlegg – sak ÅS 12/2019

Valg av revisor
Etter forslag fra styret skal årsmøtet iht. vedtektene velge revisor hvert år.

Innstilling til vedtak:
Valg av revisor (ett år):
•

Bjørn Gulbrandsen, rådgiver Østfold kontrollutvalgssekretariat
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Vår dato:

Vår ref:

27.03.2019

2019/2558

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Frogn kommune
Postboks 10
1441 DRØBAK

Ingeborg Heltzer Anderssen, 22003837

Avslutning av tilsyn -Felles nasjonalt tilsyn med forvaltningskompetanse
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå Fylkesmannen i Oslo og Viken) har i perioden fra 14. mars
2018 til dags dato ført tilsyn med Frogn kommune – Drøbak skole og Dyrløkkeåsen skole.
I endelig tilsynsrapport datert 10.desember 2018 ga Fylkesmannen frist for å rette lovbruddene som
ble avdekket i tilsynet, og gi tilbakemelding til Fylkesmannen jf. kommuneloven § 60 d. Fristen var 11.
mars 2019.
Fylkesmannen mottok kommunens tilbakemelding 11. mars 2019.
Fylkesmannen har vurdert tilbakemeldingen og finner det sannsynliggjort at lovbruddene i
tilsynsrapporten er rettet. Vi tar kommunens erklæring til etterretning og tilsynet anses med dette
som avsluttet.
Fylkesmannen takker for godt samarbeid under tilsynet.

Med hilsen
Grethe Hovde Parr
avdelingsdirektør

Kjersti Utnes Borgaas
seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Dyrløkkeåsen skole Postboks 10
Drøbak skole
Postboks 10

E-postadresse:
fmovpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

1441
1441

DRØBAK
DRØBAK

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
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KONTROLLUTVALGET I
FROGN KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN
A jour pr 29.04.19
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.
1.
2.
3.
4.

Beskrivelse
Kontrollutvalgets årsrapport
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018
Aktivitetsplan
Utvalgets strateginotat
Møteplan
(mandager kl. 14:00)

Frist

Ansvar

Januar

FIKS
FIKS
FIKS

KU 21.1.19
Oppdateres etter hvert møte

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)

Fornyes årlig

Status

Avsluttet

KST 11.2.19

Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

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
5.
6.

Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo
Faglig forum 2018
Kurs og konferanser
NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo
Airport, Gardermoen

FIKS

25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus

FIKS

Deltakere:
Eva Jorun Bækken Haugen
Knut Erik Robertsen
Øyvind Solli

Gjennomført

Avmeldt
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Nr.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Beskrivelse

FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni
Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S
Kommunens årsregnskap
Kommunens årsregnskap 2018
Kommunens årsberetning 2018
Revisjonsberetning for 2018
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Drøbak Frogn Idrettsarena KF
Årsberetning 2018
Årsregnskap 2018
Revisjonsberetning for 2018
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Tertialrapporter:
1.Tertialrapport (jan-april 2019) - orienteringssak
2. Tertialrapport (mai-aug 2019) - orienteringssak
Rapporter fra revisjonen:
Revisjonsplan 2018
Oppsummering Interimsrevisjon 2018
Oppsummering Årsoppgjørsrevisjon 2018
Kurs og opplæring fra revisor
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
Forvaltningsrevisjon 2018:
Helse og omsorg
Investeringsbeslutninger/prosjektstyring
Follo landbrukskontor (felles prosjekt)
Forvaltningsrevisjon 2019:
Selvkost VAR

Frist

Ansvar

Status

Avsluttet

FIKS

Bjørn Magne Birkeland
Deltakere:
Helge Gert Simonsen

15.4
Mai

Rådmann
Rådmann
KPMG
FIKS

KU 29.4.19
KU 29.4.19
KU 29.4.19
KU 29.4.19

15.2
15.4
Mai

Rådmann
Rådmann
KPMG
FIKS

KU 29.4.19
KU 29.4.19
KU 29.4.19
KU 29.4.19

Mai/juni
Sept./Okt.

Rådmann
Rådmann

August

KU 29.10.18
KU 21.1.19

Mars

KPMG
KPMG
KPMG
KPMG

2016

FIKS

KU 12.9.16

KST 5.12.16

FIKS
KPMG
KPMG
FDR

KU 10.12.18 – FR rapport
KU 10.12.18 – FR rapport
KU 10.12.18 – FR rapport

KST 11.2.19
KST 11.2.19
KST 11.2.19

FIKS

KU 10.12.18 – Tema

15.2

Aktivitetsplan

KU 5.3.18, KU 14.5.18, KU 29.10.18

2
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Nr.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Tidlig innsats og forebygging oppvekst
14.

15.

16.

Oppfølging av tidligere FR-prosjekt:
PP-tjenesten
«Saksbehandlersaken»
Etikk og habilitet (2017)
IKT – sikkerhet og drift (2017)
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll 2017-2020
Kjøp av revisjonstjenester
a) Regnskapsrevisjon (RR)
Konkurranseutsetting (2 + 1 + 1)

FIKS

3.10.17 og
3.4.18
19.6.18

Rådmann

Status

Avsluttet

KU 21.1.19 – Mål og problemstillinger
KU 10.12.18 – Tema
KU 21.1.19 – Mål og problemstillinger
KU 9.10.17
KU 14.5.18

Rådmann
Rådmann
Rådmann

KU 10.12.18
KU 10.12.18

2016

FIKS

KU 12.9.16

2019

FIKS

KU 10.12.18

KST 11.6.18

KST 31.10.16

KU 4.3.19

b) Forvaltningsrevisjon (FR)
Konkurranseutsettes hvert år

FIKS

KU 21.1.19 – Mål og problemstillinger
KU 4.3.19 – Valg av forvaltningsrevisor 2019
(innstilling)
KU 29.4.19 - Valg av forvaltningsrevisor 2019 – Ny
behandling (innstilling)

17.

Andre tilsyns-/kontrolloppgaver
Barnevern - ressurser til å følge opp oppgavene
Byggesaksbehandlingen i kommunen
Bemanning / bruk av velferdsteknologi
Ullerud helsebygg
Forbrukerrådets kommunetest

Mai/juni

FIKS
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann

Aktivitetsplan

KST 8.4.19
(sendt tilbake
til KU)
KST 13.5.19

KU 28.8.17, KU 9.10.17, KU 27.8.18
KU 27.11.17 – Følges opp mai 2018,
KU 29.10.18 – Etterspørres
KU 10.12.18 – Orientering gitt i møte
KU 10.12.18 – Forespørsel om en orientering
KU 4.3.19 – Forespørsel om orientering
KU 4.3.19 – Forespørsel om orientering

3

