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KONTROLLUTVALGET I FROGN 
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Sak 1/17 Rådmannens tilbakemelding - forvaltningsrevisjon barnevern 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 15/00255-6 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 
Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern i Frogn kommune til orientering. 

Øvrige dokumenter som ligger på saken: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern 

SAKSUTREDNING: 
Kommunestyret vedtok i sak 209/15 den 7. desember 2015 å ta 
forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern til orientering, og i tillegg be 
rådmannen følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget 
om resultatet innen seks måneder. 

Rådmannens tilbakemelding forelå i brev av 18.11.2016. I svaret viser rådmannen 
til de tre anbefalingspunktene og skriver at disse ble iverksatt umiddelbart. 

Rådmannen er innkalt til møtet for å svare på eventuelle spørsmål fra utvalget. 
Kommunalsjef Olav Neander møter som rådmann i denne saken. 

Ås, 30. januar 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær

Vedlegg: Tilbakemelding fra rådmannen – forvaltningsrevisjon av   
barneverntjenesten i Frogn av 18.11.2016

http://follofiks.no/site/images/stories/pdf/forvaltningsrevisjon/frogn/frognbarnevernrevisjonsrapport.pdf
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Frogn kommune
Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske 
tjenester 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 90 60 00 Org.nr. 963 999 089 
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Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat - FIKS 
Pb 195 
1431 ÅS 

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
15/00081-14 Anne Irene Bollestad 18.11.2016 

Tilbakemelding fra rådmannen - forvaltningsrevisjon av 
barneverntjenesten i Frogn 

Høsten 2015 gjennomførte Follo distriktsrevisjon forvaltningsrevisjon av 
barneverntjenesten i Frogn. 
Forvaltningsrapporten konkluderte med følgende anbefalinger: 

 BUFs rutiner for samarbeid internt og eksternt i kommunen bør presisere
under opplysningsplikt at offentlig ansatte har en personlig meldeplikt ved
mistanke om alvorlig omsorgssvikt.

 Skjema for bekymringsmelding bør legges ut på kommunens hjemmesider.
 Under hjemmesidenes «Klage på enkeltvedtak» bør det tilføyes at avviste

klager på enkeltvedtak går til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for
avgjørelse.

Kommunestyret behandlet Follo distriktsrevisjon sin rapport i møte 7.12.2015, sak 
209/15, og fattet følgende vedtak: 

1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern til
orientering.

2) Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til
kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder.

Rådmannens tilbakemelding: 
Forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger ble iverksatt umiddelbart. 

Med hilsen 

Harald Karsten Hermansen 
Rådmann  



Frogn kommune- Enhet for barn, unge og familier 
Vår ref.: 15/00081-14 Side 2 av 3 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 2/17 Teleslynge i kommunestyresalen 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00034-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 
Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Rådmannens svar til kontrollutvalget om teleslynge i Kommunestyresalen tas til 
orientering. 

 

SAKSUTREDNING: 

I kontrollutvalgets møte den 12.9.2016 under eventuelt, ble kommunens tilbud til 
hørselshemmede tatt opp som sak. Utvalget ba sekretæren undersøke om kommunens 
høyttalersystem/mikrofoner tilfredsstiller lover/forskrift om tilbud til hørselshemmede.  

Hørselshemmede landsforbund (HLF) gjennomførte våren og sommeren 2016 en 
spørreundersøkelse blant kommunene som viser at kun fire av ti kommuner har installert 
teleslynge og at en av fem ikke har høyttaleranlegg i kommunestyresalene. HLF mener at 
dette strider med plan – og bygningsforskriften om tekniske krav til byggverk. 

Rådmannen svarer i brev av 02.1.2017 at kommunestyresalen i Frogn har teleslynge og at 
systemet nylig er testet og funnet i orden.  

Ås, 30. januar 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 

Vedlegg: Rådmannen svar til kontrollutvalget – Teleslynge i kommunestyresalen 



Frogn kommune
Enhet for eiendomsforvaltning - Forvaltning 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 90 60 00 Org.nr. 963 999 089 
Postboks 10 Hestehagen 5 Telefaks Bankgiro 1617.07.02720 
1441 Drøbak 1448 DRØBAK 
postmottak@frogn.kommune.no www.frogn.kommune.no Side 1 av 3 

Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat - FIKS 
Pb 195 
1431 ÅS 

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
17/00003-2 Karl Erik Slettebøe 02.01.2017 

Svar kontrollutvalg - Teleslynge i kommunestyresalen 

På spørsmål om kommunestyresalen har teleslynge. 

Ja, Frogn kommune har teleslynge i kommunestyresalen.  
For at teleslyngen skal fungere, må lydsystemet brukes. Altså må alle snakke inn i 
mikrofoner og lydanlegget må være skrudd på.   
Hvis publikum opplever at teleslyngen ikke virker, kan feilbruk av anlegget være en 
mulig feilkilde.  
Test av teleslyngeanlegget er nettopp utført og funnet i orden. Testrapport ligger 
vedlagt.  

Med hilsen 

Harald K. Hermansen 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

Vedlegg:  
Måleskjema_FROGNKOMUNESAL_cfa.docx 



Frogn kommune- Enhet for eiendomsforvaltning - Forvaltning 
Vår ref.: 17/00003-2  Side 2 av 3 

  



Frogn kommune- Enhet for eiendomsforvaltning - Forvaltning 
Vår ref.: 17/00003-2  Side 3 av 3 

Mottaker:    
Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat 
- FIKS 

           Pb 195 1431 ÅS 

 



Frogn kommune 
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Univox 380 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 
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64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 
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Sak 3/17 Tema forvaltningsrevisjon 2017 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00035-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 
Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget vil gjennomføre forvaltningsrevisjoner innen følgende områder i 
2017: 

1. Tema:…………
2. Tema:……….

Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for 
prosjektene.  

SAKSUTREDNING: 

Kommunestyrets vedtak om plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 er rammen for 
kontrollutvalgets valg av tema for forvaltningsrevisjon. Kommunestyret ga 
kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av temaene i planperioden. 

Kontrollutvalget innstilte i sak 30/16 om budsjett for kontroll og tilsyn i 2017 der det 
ble avsatt kr. 474 000,- inkl. mva til gjennomføring av to forvaltningsrevisjons-
prosjekter. Så langt sekretariatet kan se ble det ikke gjort endringer i innstillingen 
fra kontrollutvalget da kommunestyret vedtok budsjett for 2017 i desember 2016.  

Følgende områder er prioritert i plan for forvaltningsrevisjon: 

Prosjekt Aktuelle tema 

Forvaltningsrevisjon av etikk og 
habilitet 

- Habilitet i saksbehandling
- Oppfølging etiske retningslinjer
- Forebygging av misligheter
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- varslingsrutiner

Forvaltningsrevisjon IKT 
- plan og strategi for investeringer og
etterlevelse av disse.

- oppfølging av handlingsprogram
- system og rutiner for å
redusere/forhindre IKT risikoer

- opplæring og kompetanse
- drift og vedlikehold
- beredskap for gjenopprettelse av
systemene ved uforutsette hendelser

Forvaltningsrevisjon - Helse og 
omsorg 

- Saksbehandling og vedtaksoppfølging
- Individuelle planer
- Bemanning
- kompetanse
- regeletterlevelse

Forvaltningsrevisjon - Rus og 
psykiatri 

- kapasitet
- Organisering
- system og rutiner
- samarbeid mellom enheter

Forvaltningsrevisjon –  
Tidlig innsats og forebygging 
oppvekst 

-samarbeid mellom enhetene
-forebygging
-tidlig innsats
-ressursbruk

Forvaltningsrevisjon - Selvkost 
- regeletterlevelse
- selvkostberegninger
- system og rutiner

Forvaltningsrevisjon- 
Investeringsbeslutninger/ 
Prosjektstyring 

- beslutningsgrunnlag
- kvalitetssikring
- oppfølging
- regeletterlevelse
- oppfølging forvaltningsrevisjon fra
2013

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging av 
kommunale planer 

- Oppfølging av planer
- realisering av mål og strategier
- System og rutiner

Forvaltningsrevisjon av et 
kommunalt selskap 

- Måloppfyllelse
- Effektivitet
- økonomistyring
(jf. plan for selskapskontroll)

På grunnlag av utvalgets valg av områder/tema vil sekretariatet til neste møte foreslå 
mål og problemstillinger for prosjektene. Deretter settes prosjektet ut på anbud.  

Ås, 30. januar 2017 
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Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 

Vedlegg: 1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
2.Overordnet analyse forvaltningsrevisjon
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PLAN FOR 
GJENNOMFØRING AV 
FORVALTNINGSREVISJON 
2017 – 2020 

Frogn kommune 

Vedtatt av kommunestyret 5.12.2016 – sak 151/16 
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Plan for forvaltningsrevisjon i Frogn kommune 2017 - 2020 
 

Bakgrunn 
 
Kommunelovens § 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
 
I henhold til § 78 i loven skal forvaltningsrevisjonen i kommunen gjøres årlig. I 
forskriften går det fram (§10) at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.  
 
Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og 
kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en 
mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil ha 
planen til løpende vurdering og ber om fullmakt til å gjøre endringer i planen, dersom 
dette blir ønskelig.  
 
 

Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon  
 
Forskrift om kontrollutvalg, § 10 pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjon for hver kommunestyreperiode basert på en overordnet analyse 
av kommunens virksomhet. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal 
vedtas av kommunestyret. 
 
Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- 
og vesentlighetsvurderinger.  «Risiko- og vesentlighetsvurderinger» betyr at det skal 
gjøres vurderinger av hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for 
vesentlige avvik i forhold til vedtak og mål som er satt.   
 
 

Formålet med forvaltningsrevisjon 
 
Formålet med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å bidra til at kommunen driver 
sin virksomhet etter gjeldende lover og bestemmelser og oppnår de målene som 
kommunen har satt for sin virksomhet i vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og 
øvrige politiske vedtak. 
 
Foruten å være en viktig del av kontroll- og tilsynsarbeidet bidrar forvaltningsrevisjon 
til: 

- forbedringer i kommunen. 
- læring blant medarbeiderne. 
- diskusjon blant de folkevalgte og i administrasjonen  
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Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen 

Gjennomføring 
Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget 
bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger og prosjektplan. 
 
Rapportering 
Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende 
frem for kommunestyret. Kontrollutvalget påser deretter at kommunestyrets vedtak 
om hver rapport blir fulgt opp og rapporterer tilbake til kommunestyret om 
oppfølgingen. 
 
Forvaltningsrevisjon i forrige planperiode (2013 – 2016): 

 
 Psykisk helsevern for unge 
 Forvaltningsrevisjon av Follo Ren IKS 
 Samhandlingsreformen 
 Vann og avløp 
 Barnevern 
 Beredskap 
 PPT 
 Oppfølging av vedtak 

 

Prioriteringer i denne planperioden 

Generelt  
Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse fra KPMG som grunnlag for 
utarbeiding av planen, jf. vedlegg. Analysen er drøftet i kontrollutvalget og danner et 
viktig grunnlag for utvalgets forslag til plan for 2017 – 2020.  
 
Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for 
kommunen og et felles arbeidsmøte for kontrollutvalget, politiske gruppeledere samt 
rådmannen og hans stab. Kontrollutvalget har med utgangspunkt i denne analysen 
prioritert tema for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020. Ved en konkret utvelgelse av 
prosjekter vurderes nytteverdien i forhold til forventet ressursbruk for å gjennomføre 
prosjektet.  
 
 
Kontrollutvalget velger prosjekt for det enkelte år. Erfaringene viser at det ofte vil 
dukke opp aktuelle saker som gjør at det må gjøres omprioriteringer. Prioriteringen er 
ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å gjennomføre 
forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.   
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Selskapskontroll 

Kommunen er pålagt å føre tilsyn med selskapene kommunen har eierinteresser i. 
Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse for selskapskontroll av FIKS. 
Selskapskontrollen har en obligatorisk del i form av eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon som er frivillig. Kontrollutvalget foreslår at det gjennomføres 
minst en forvaltningsrevisjon av selskapene som er aktuelle i løpet av planperioden. 
Denne revisjonen vil bli forsøkt samordnet med de andre eierne av de aktuelle 
selskapene. Følgende selskap er aktuelle for slik kontroll, jf. Kommuneloven § 80: 
 

1. Drøbak vaskeri AS 
2. Alarmsentralen brann øst AS 
3. Follo Brannvesen IKS 
4. Follo Krise- og Incestsenter IKS 
5. Follo Ren IKS 
6. Follo lokalmedisinske senter IKS 
7. Follo kvalifiseringssenter IKS 

 

Prioritering av forvaltningsrevisjoner 
I oversikten nedenfor følger prosjektene kontrollutvalget har prioritert i tråd med 
risiko- og vesentlighetsanalysen.  
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektene blir årlig konkurranseutsatt. Tilskuddene til 
forvaltningsrevisjon har fra 2012 gitt to prosjekter per år. Vi legger til grunn for planen 
at denne ordningen videreføres.  
 
Under hvert prosjekt er det foreslått relevante tema i samsvar med den gjennomførte 
analysen. Endelig utforming av problemstillinger gjøres årlig når det enkelte 
forvaltningsrevisjonsprosjekt blir bestilt.  
 
Følgende prosjekter prioriteres for Frogn kommune i perioden 2017 – 2020: 
 
Prosjekt Aktuelle tema 

 
 
Forvaltningsrevisjon av etikk og 
habilitet 

- Habilitet i saksbehandling 
- Oppfølging etiske retningslinjer 
- Forebygging av misligheter 
- varslingsrutiner 
 

 
Forvaltningsrevisjon IKT 
 

- plan og strategi for investeringer og  
  etterlevelse av disse. 
- oppfølging av handlingsprogram 
- system og rutiner for å 
  redusere/forhindre IKT risikoer 
- opplæring og kompetanse 
- drift og vedlikehold 
- beredskap for gjenopprettelse av 
systemene ved uforutsette hendelser 
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Forvaltningsrevisjon - Helse og 
omsorg 

- Saksbehandling og vedtaksoppfølging 
- Individuelle planer 
- Bemanning 
- kompetanse 
- regeletterlevelse 
 

 
Forvaltningsrevisjon - Rus og 
psykiatri 

- kapasitet 
- Organisering 
- system og rutiner 
- samarbeid mellom enheter 
 

 
Forvaltningsrevisjon –  
Tidlig innsats og forebygging 
oppvekst 

-samarbeid mellom enhetene 
-forebygging 
-tidlig innsats  
-ressursbruk 
 

 
Forvaltningsrevisjon - Selvkost 

- regeletterlevelse 
- selvkostberegninger 
- system og rutiner 
 

 
Forvaltningsrevisjon- 
Investeringsbeslutninger/ 
Prosjektstyring 

- beslutningsgrunnlag 
- kvalitetssikring 
- oppfølging 
- regeletterlevelse 
- oppfølging forvaltningsrevisjon fra    
  2013 
 

 
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging 
av kommunale planer 

- Oppfølging av planer 
- realisering av mål og strategier 
- System og rutiner 
 

 
Forvaltningsrevisjon av et 
kommunalt selskap 
 

- Måloppfyllelse 
- Effektivitet 
- økonomistyring  
(jf. plan for selskapskontroll) 

 
 
Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet 
innhold.  
 
 
Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra KPMG mai 2016. 
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FROGN KOMMUNE, OVERORDNET ANALYSE 2 

1 Bakgrunn og formål 
1.1 Bakgrunn 

Etter §10 i forskrift om kontrollutvalg, skal kontrollutvalget utarbeidet plan for forvaltningsrevisjon. Planen 

skal være basert på en overordnet analyse av kommunen.  

Kontrollutvalget i Frogn kommune har fra KPMG bestilt en overordnet analyse som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon, som skal gjelde i perioden 2017-2020.

1.2 Formål 

Formålet med den overordnete analysen er å identifisere mulige områder/tema for forvaltningsrevisjon i 

fireårsperioden 2017-2020.

For å utarbeide planen har KPMG gjennomført en overordnet analyse av risiko og vesentlighet. Analysen gir 

grunnlag for å prioritere områder i kommunal virksomhet som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon de 

neste årene.   

Denne overordnede analysen vil med andre ord presentere identifiserte områder i den kommunale 

virksomheten hvor risikoen for feil/mangler er til stede. Analysen danner grunnlaget for kontrollutvalgets 

prioritering av områder som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon i planperioden. 



FROGN KOMMUNE, OVERORDNET ANALYSE 3 

2 Fremgangsmåte og 
involvering 

Kapittel 2 gir en oversikt over metoden som er brukt for å samle inn data, teoretisk fundament og 

vesentlige hensyn som er blitt benyttet i risikovurderingen.  

2.1 Innsamling av data og metode 

I arbeidet med analysen har KPMG vektlagt analyser knyttet til risiko for manglende kontroll med vesentlige 

sider ved virksomheten og tjenestene. Av den grunn har vi fokusert på å gjennomføre analyser med utspring 

i risiko og vesentlighet.  

Den overordnede analysen er fundamentet for de områdene kontrollutvalget og kommunestyret prioriterer 

for forvaltningsrevisjon. I så måte har det vært særlig viktig å identifisere områder som har en iboende risiko, 

vesentlig grad av uønskede konsekvenser dersom risiko inntreffer, og som det potensielt vil være nyttig å 

gjennomføre revisjon på; nyttig sett fra et politisk ståsted, fra administrasjonens ståsted og nyttig sett ut i fra 

et brukerperspektiv til kommunen. Dette innebærer at vi i arbeidet har tatt høyde for områder hvor revisjon 

kan ha verdi for kommunen i et forbedrings- og læreøyemed, og hvor revisjon kan ha forebyggende karakter. 

Det vil si at et revisjonsprosjekt ikke bare ser tilbake på hva som har skjedd, men at man kan gå inn på 

pågående prosjekter og prosesser hvor revisjonen kan være fundament for korrigerende grep.  

Av den grunn har vi gjennomført en prosess som innebærer et samspill med ulike deler av kommunen; 

administrasjon og politikere fra hhv. kontrollutvalg og kommunestyret. Dette har vært viktig for å kunne finne 

de "rette" områder og risikoer for revisjon. 

Arbeidet har vært delt i tre hovedbolker: 

 Kartlegge og forstå kommunen

 Arbeidsmøte med kommunen for å etablere og verifisere mulige områder for forvaltningsrevisjon

 Dokumentere analyse

2.1.1 Metode 

For gjennomføring av analysen har følgende teknikker blitt brukt for å samle inn data: 

 Dokumentanalyse: KPMG har innhentet og gjennomgått dokumentasjon fra kommunen, blant annet

årsmelding og økonomiplan, tidligere revisjoner, KOSTRA-statistikk, kommuneplan og årsbudsjett.

 Arbeidsmøte: Felles arbeidsmøte for kontrollutvalget, politiske gruppeledere, rådmannen og rådmannens

stab.
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Illustrert har prosessen vært slik: 

2.1.2 Teoretisk fundament og vesentlige hensyn 

Arbeidet har fulgt en modell som er teoretisk forankret i statsvitenskap, organisasjonsteori og COSO ERM
1
 

og den tar utgangspunkt i kommunal virksomhet og tjenestetilbud. Skjematisk vil valg av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt bli et resultat av vurderinger knyttet til vesentlighet og risiko ved virksomhet og 

tjenestetilbud - vurderinger som "siler" ut prosjekt i 4 overordnede steg. Dette kan illustreres slik
2
: 

1 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. ERM – Enterprise Risk Management. Dette er en internasjonalt 

innarbeid standard for beste praksis innen området internkontroll og risikohåndtering i virksomheter. 

2 De to nederste grå feltene ivaretas av kontrollutvalget og bystyret. 

1
•Bestilling og innspill fra kontrollutvalget

2

•Gjennomgang av eksisterande overordna analyser og planer; fokus på gjennomførte revisjoner og
kontroller

3

•Gjennomgang av relevante dokument;  bla. årsmelding, kommuneplan, årsbudsjett med kommentarer,
saker i kontrollutvalget, KOSTRA statistikk,  fylkesmannens tilsyn, kommunestyrevedtak

4

•Arbeidsmøte med adminstrasjon (stab og enhetsledere), tillitsvalgte/hovedverneombud, politiske
gruppeledere og kontrollutvalg.

5
•Oppsummering av resultat og utarbeiding av overordnet analyse. Oversendt til kontrollutvalget

6

•KPMG dokumenterer endelig overordnet analyse i samsvar med føringer/innspill fra kontrollutvalet og
ovesender til kontrollutvalget etter møte

Overordnede vurderinger av risiko- og vesentlighet

Risikovurdering av vesentlige område

Prioritering av risikoområde

Valg av 

prosjekt
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I felles arbeidsmøte ble risikoområder vurdert i forhold til sannsynlighet for at risiko inntreffer og konsekvens 

av risiko. For konsekvensvurderinger ble følgende "hjelpekriterier" benyttet: 

 Liv og helse

 Sikring av verdier

 Brukerrettighet - oppfylling og kvalitet

 Kostnadseffektivitet/produktivitet

 Politisk aktualitet

Analysen av identifiserte områder og risiko er kategorisert i følgende matrise: 

Den videre prosessen innebærer at kontrollutvalget prioriterer identifiserte områder/risikoer og utformer plan 

for forvaltningsrevisjon. Planen vedtas i kommunestyret og kontrollutvalget velger/bestiller enkeltstående 

revisjoner. Det er også ved bestilling av enkeltstående revisjoner at området/risikoen spisses og 

operasjonaliseres i forhold til hva og hvordan revisjonen skal innrettes.  

Med andre ord, den overordnede analysen identifiserer først og fremst områdene for forvaltningsrevisjon, 

mens en ved bestillingen av enkeltstående prosjektet spisser og operasjonaliserer hvilke temaer som skal bli 

gjenstand for revisjon.  
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3 Analyse 
Nedenfor presenteres områder/risikoer som er vurdert som særlig relevante for revisjon; det vil si 

områder/risikoer som er kategorisert med betydelig konsekvens og betydelig grad av sannsynlighet. 

I vedlegg er alle identifiserte og vurderte områder/risikoer presentert. 

Områdene nedenfor blir presentert i fire ulike bolker: 

 Generell drift

 Regulatoriske risikoer

 Økonomiske risikoer

 Mål, strategi og vedtak

Både sannsynlighet og konsekvens er gitt en farge, hvor rød indikerer høy sannsynlighet / alvorlig 

konsekvens, gul indikerer middels, og grønn indikerer lav sannsynlighet / liten konsekvens.  

De største risikoområdene som ble identifisert er presentert i tabellen nedenfor. Under tabellen presenterer 

vi deretter vurderingene som ligger bak de prioriterte risikoområdene.  

Sortert ut ifra score/vurdering, ser tabellen i uprioritert rekkefølge slik ut: 

Risikoområde Hvor i kommunen Sanns. Kons. 

1 
Etikk Hele 

2 
IKT Hele,  

IKT og service 

3 
Helse og omsorg Helse, omsorg og 

velferd 

4 
Rus og psyk Helse, omsorg og 

velferd 

5 
Tidlig innsats og forebygging Oppvekst / barnevern 

6 
Personopplysninger Hele 

Sentraladm. 

7 
Selvkost Teknisk 

8 
Investeringsbeslutninger/ prosjektstyring Hele,  

særlig økonomi/ teknisk 

9 
Reduksjon i fremtidig inntektsgrunnlag Hele 

10 
Oppfølging av kommunale planer Hele 

11 
Bemanning og kompetansestyring Hele 
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Generell drift 

3.1.1 Etikk og habilitet 

Kommunen har som mål å ha et felles verdigrunnlag og å ha en høy etisk standard og en organisasjonskultur 

basert på felles utviklende holdninger og verdier. Kommunen har blant annet utarbeidet etiske retningslinjer 

som sist ble revidert i 2015.  

I arbeidsmøtet ble risiko for tap som følge av interne og/ eller eksterne misligheter diskutert, og det som ble 

drøftet var hvordan de etiske retningslinjene blir fulgt opp ute i enhetene og hvordan det jobbes med å 

forhindre at misligheter oppstår. Dette gjelder både i administrasjonen, i samspillet mellom politikk og 

administrasjon og hos eksterne samarbeidspartnere.  

En forvaltningsrevisjon kan eksempelvis undersøke hvordan kommunen praktiserer kravene om habilitet i 

saksbehandling. Revisjonen kan også kartlegge hvorvidt kommunens etiske retningslinjer er kjent blant de 

ansatte, i hvilke grad de følges opp og hvilket system kommunen har for ansatte som vil melde ifra om brudd 

på lovkrav og regler knyttet til etikk og habilitet. En revisjon kan også undersøkes i hvilke grad oppgave- og 

ansvarsfordelingen mellom administrativt og politisk nivå er formalisert - og hvordan kommunen jobber med 

å forebygger risikoer knyttet til habilitet og misligheter. 

3.1.2 IKT 

I arbeidsmøtet ble utfordringer innenfor IKT-område pekt på som et særlig kritisk risikoområde i kommunen. 

Det ble pekt på at IKT-området ikke fungerer optimalt, blant annet på grunn av at det ikke er tilstrekkelig 

utviklet, og det preges av sårbarhet blant annet på grunn av nødvending vedlikehold, nedetid, og reparasjoner 

av utstyr. Risikoer knyttet til informasjonssikkerhet og tilgangskontroll ble også trukket frem.  

Innenfor IKT- området er det en generell risiko at det er et økende trusselbilde mot digitale tjenester, noe 

som fordrer bedre sikkerhetsmekanismer hos kommunen. Det er viktig med en tydelig strategi og 

bevisstgjøring knyttet til forandring i arbeidsprosessene. Konsekvensen av å ha et IKT-systemer som ikke er 

pålitelig, kan potensielt sett være store. I helse- og omsorgssektoren blir velferdsteknologi en stadig større 

del av hverdagen, og det kan i verste fall stå om liv og helse. Andre konsekvenser er tapt verdiskapning og 

økte kostnader som følge av nedetid og stopp i produksjon, samt negativt omdømme. 

I handlingsprogrammet for inneværende periode (2016-2019) presenterer kommunen sin 

digitaliseringsstrategi (første gang vedtatt i 2015). Mål og strategier er bygget opp rundt satsningsområdene 

i KS sin eKommunestrategi. Overordnet mål er å "levere digitale tjenester som gir innbyggerne og bidrar til 

en effektiv tjenesteproduksjon". Delmålene som er med på å underbygge kommunens hovedmål er som 

følger:  

 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler, digitale selvbetjeningsløsninger som

er enkle å bruke samt en effektiv og brukervennlig digital forvaltning.

 Frogn kommunes ledelse har IKT som en del av det strategiske planarbeidet og benytter IKT for

styringsdata om økonomi, kvalitet og produktivitet.

 Frogn kommunes ledelse har kompetanse til å ta gode strategiske valg innen moderne digital forvaltning

og de ansatte har kompetanse til å benytte mulighetene.

 Frogn kommune har arkiv og dokumenthåndtering hvor alle typer dokumenter behandles i henhold til lov

og enkelt kan gjenfinnes.

 Frogn kommunes ansatte og ledelse har god kunnskap om personvern, taushetsplikt og

informasjonssikkerhet og behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig.

 Frogn kommune har en sikker og stabil infrastruktur med gode fag- og støttesystemer som utveksler

informasjon seg imellom og på tvers av forvaltningsnivå.

 Frogn kommune har elektronisk samhandling og velferdsteknologi som understøtter målet om et

helhetlig pasientforløp i helse- og omsorgssektoren og bidrar til en sikrere og enklere hverdag for

brukere og helsepersonell.

 Barnehagene og skolene i Frogn benytter gode og fleksible digitale læremidler bygget på en sikker og

stabil teknisk plattform.
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I arbeidet med å nå målsetningene har kommunen under hvert av målene listet opp konkrete tiltak i 

handlingsprogrammet (kapittel 8.3) som skal gjennomføres i perioden 2016-2019. Handlingsprogrammet er 

politisk behandlet og vedtatt sammen budsjettet for øvrig. Handlingsprogrammet er en del av kommunens 

styringssystem og det rapporteres jevnlig om fremdrift.  

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel: 

– Vurdere i hvilken grad kommunen har klare strategier og planer og knyttet til investeringer innenfor

IKT-området og hvordan disse etterleves

– Kartlegge og vurdere i hvilke grad kommunen/ de enkelte virksomhetsområdene i praksis følger opp

strategier, målsetninger og konkrete tiltak som går frem av handlingsprogrammet.

– Kartlegge hvilke system og rutiner kommunen har for å avdekke, redusere og forhindre potensielle

IKT-risikoer, og om det er gode nok tilgangs- og endringskontroller i systemene.

– Gjennomgå kommunens kontroll, drift og vedlikehold av IKT-systemer

– Undersøke kommunens beredskapsplaner for å sikre gjenopprettelse av IKT-systemer ved uforutsette

hendelser.

– Rutiner og praksis knyttet til opplæring og veiledning om bruk av IKT-systemer, programvarer og utstyr.

3.1.3 Helse og omsorg 

I kommunen er det stort fokus på å fremme et helhetlige bruker - og pasientforløp. I følge årsmeldingen for 

2015 har effektiv oppgaveløsning og samhandling hatt stort fokus. Kommunen ser at samhandling, hvor 

brukers behov og ressurser er styrende for vår innsats, gir mer hensiktsmessige tjenester til den enkelte. 

Rehabiliteringsinnsatsen i brukers eget hjem har også økt. 

Deltagerne på arbeidsmøtet vurderte ikke sannsynligheten for lovbrudd eller mangelfullt tjenestetilbud 

innenfor helse- og omsorgssektoren som særlig høy, men helse og omsorg er likevel et prioritert område 

siden konsekvensene potensielt sett kan være svært store hvis det først oppstår feil. Kommunen satser stort 

på dette området og en forvaltningsrevisjon kan undersøke om alle krav blir ivaretatt og om resultatene 

samsvarer med ressursinnsatsen.   

En forvaltningsrevisjon kan også se på: 

– Tildeling av helse- og omsorgstjenester, herunder saksbehandling og vedtaksoppfølging

– Om helse og omsorgstjenestene er godt dimensjonert i forhold til behov

– Bruk av individuelle planer

– Bemanning, kompetanse og rekruttering i helse- og omsorgssektoren

– Hvorvidt innholdet i tjenestetilbudet tilfredsstiller krav i regelverket, herunder om det foreligger

hensiktsmessige rutiner, og om rutinene blir etterlevd.

En forvaltningsrevisjon kan rettes mot hele helse- og omsorgstjenesten i kommunen, eller den kan spisses 

mot enkelte tjenester og brukergrupper.   

3.1.4 Rus og psykiatri 

Manglende samsvar mellom kvalitet, tjenestetilbud og behov innenfor rus og psykiatritjenestene var et av de 

områdene som det ble vurdert å være høyest risiko knyttet til. I kommunen ser man en økning i antall 

personer med psykiske lidelser. Konsekvensen av ikke å ha et tilfredsstillende tjenestetilbud til denne 

brukergruppen kan være at det ikke blir gitt tilbud til alle brukere som har rett på tjenestene, og det kan igjen 

medføre en økning i langtidsbrukere av systemet. I verste fall kan det også gå utover liv og helse.  

En forvaltningsrevisjon kan eksempelvis undersøke i hvilken grad det er hensiktsmessig organisering, rutiner 

og samarbeid mellom enheter i kommunen, samt mellom kommunen og andre relaterte instanser, som sikrer 

gode rus- og psykiatritjenester i kommunen. Dette for å identifisere om det er eventuelle utfordringer og 
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behov for forbedringer som kommunen kan dra nytte av i det videre arbeidet med å utvikle rus- og psykiske 

helsetjenester.  

Kommunen gjennomførte en forvaltningsrevisjon med "Psykisk helsearbeid for unge" som tema i 2013. Det 

er også et stort fokus på de unge i kommunen. Det er dermed ønskelig at en forvaltningsrevisjon i denne 

perioden i hovedsak fokuserer på de over 18 år.  

3.1.5 Tidlig innsats og forebygging 

I økonomiplanen for 2016-2019 kan man lese at det legges opp til en tettere samhandling mellom enhetene 

i oppvekstsektoren, hvor målet er å arbeide i økende grad tverrfaglig på det forebyggende arbeidet blant 

unge. Kommunen vil fortsette å prioritere tidlig innsats overfor alle målgrupper. Videre går det frem av planen 

at tilgjengelig statistikk viser at for mange Frogn-ungdommer over tid ikke fullfører videregående skole.  

I arbeidsmøtet ble tidlig innsats og forebyggende arbeid trukket frem som et risikoområde. Det ble blant 

annet stilt spørsmål ved om barn med problemer fanges opp tidsnok; hva som er årsaker til at unge dropper 

ut av skolen og om det er en sammenheng mellom ressursbruk og resultater innenfor forebyggende 

tjenester. Dette er alle spørsmål som kan besvares på i en forvaltningsrevisjon. 

3.2 Regulatoriske risikoer 

3.2.1 Ivaretakelse av personalopplysninger 

Brudd på personopplysningsloven ble identifisert som et mulig risikoområde i kommunen, da det av noen ble 

vurdert å være høy sannsynlighet for at kommunen glipper på kravene om ivaretakelse av 

personopplysninger. Konsekvensen av brudd på personalopplysningsloven kan være høy for enkeltpersoner, 

og det kan også påføre kommunen et negativt omdømme og erstatningssøksmål. 

For å ivareta personopplysninger på en riktig måte, er det viktig med system som sikrer at distribusjon, 

arkivering og tilgang til sensitiv informasjon foregår på riktig måte. Det er viktig med gode tilgangssperrer, 

samt rutiner som sikrer at informasjon ikke lagres på feil sted, og at den ikke lagres lenger enn regelverket 

tillater.  

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel undersøke hvilke mål, system og rutiner Frogn kommune har for å 

etterleve krav om håndtering av personopplysninger og informasjonssikkerhet. 

3.2.2 Selvkost og gebyr – vann og avløp 

Fastsettelse av selvkostgebyr ble vurdert til å være et risikoområde i kommunen. Det ble blant annet 

begrunnet med vanskelighetene knyttet til det å sette riktige gebyrer. Konsekvensen av å ikke ha tilstrekkelig 

kontroll på dette området kan være at kommunen mottar for mye eller for lite i gebyrinntekter, eller at det 

blir en uhensiktsmessig fordeling av gebyr mellom de ulike abonnementstypene.  

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel undersøke hvorvidt kommunens gebyrreglementer er utformet i 

samsvar med regelverket, hvilke system og rutiner kommunen har knyttet til selvkostberegninger, og om 

kommunens gebyrer er i samsvar med selvkostreglene som gjelder for utvalgte tjenester.   

3.3 Økonomi 

3.3.1 Investeringsbeslutninger/ gjennomføring av store prosjekt 

Kommunen står ovenfor flere store investeringsprosjekt de neste årene. Det gjelder blant annet nytt 

helsebygg, badeanlegg og boliger. I årsmeldingen for 2015 går det frem at kommunen har en betydelig risiko 

for økte finanskostnader ved kun mindre endringer i renten på grunn av dagens lånevolum. KOSTRA-tall viser 

at kommunen har en høy netto lånegjeld i prosent av netto driftsinntekter, sammenlignet med snittet til 

Kostragruppe 8 samt lands- og fylkesgjennomsnittet.  

Risiko for mangelfullt beslutningsgrunnlag for investeringer ble trukket frem på arbeidsmøtet som innspill til 

mulig tema i en forvaltningsrevisjon. Det samme ble prosjektstyring og ønsket om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonen med dette tema fra forrige planperiode. Det begrunnes blant annet med risiko for at 
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kommunen mangler tilstrekkelig kompetanse og personell til å kunne håndtere omfattende investeringer. 

Det ble også stilt spørsmål ved om kommunen har et tilfredsstillende prosjektstyringssystem, og om det 

virker etter hensikten. Kommunens rutiner for investeringer i inventar ble også tatt opp.  

Generelle årsaker til risiko på området kan være manglende kompetanse og kapasitet, eller uklare rutiner og 

ansvarsforhold når det gjelder det å få utarbeidet grundige analyser i forkant av investeringsbeslutningene. 

Konsekvensen av at investeringer ikke bygger på et solid beslutningsgrunnlag, kan være økonomisk tap som 

følge av merkostnader.  

Grunnlagsarbeidet bak avgjørelser om investeringer er en vesentlig del av prosessen i en virksomhet sin 

styring av investeringsprosjekt. Temaet kan tas opp som en egen forvaltningsrevisjon, eller det kan ses i 

sammenheng med en oppfølging av forvaltningsrevisjonen om prosjektstyring fra 2013.   

En forvaltningsrevisjon kan også kartlegge hvordan prosjekter kvalitetssikres og følges opp underveis, eller 

om loven om offentlige anskaffelser blir etterlevd når kommunen foretar innkjøp i forbindelse med prosjekt.  

3.3.2 Reduksjon i fremtidig inntektsgrunnlag 

Reduksjon i framtidig inntektsgrunnlag ble på felles arbeidsmøte i kommunen identifisert som et 

risikoområde. Det ble i den forbindelse pekt på usikkerhet knyttet til arbeidsledighet og konsekvenser som 

det kan medføre, herunder økte sosiale kostnader og reduksjon i skatteinntekter. Dette sett i sammenheng 

med den sårbare situasjonen som kommunen er i pga. høy lånegjeld, gjør kommunen sårbar for svingninger 

i økonomien.  Dersom inntektsgrunnlaget svekkes, kan konsekvensen være krevende innsparingsbehov og 

vesentlig lavere handlefrihet i kommunen.  

 

Dette er et tema som kan inngå i en forvaltningsrevisjon som ser på kommunens økonomistyring. Herunder 

kan man eksempelvis se på hvilke prosesser og rutiner kommunen har på plass for å identifisere, håndtere 

og gjøre tiltak for å tilpasse seg endrede økonomiske forutsetninger som endring i inntekstgrunnlag. 

 

3.4 Mål, strategi og vedtak 

3.4.1 Oppfølging av kommunale planer  

Kommunen har en rekke med overordnede og tematiske planer om strategier og mål for fremtidig utvikling. 

Planene inneholder en handlingsdel med konkrete tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres innenfor en 

gitt tidsperiode. I arbeidsmøtet ble mangelfull oppfølging av planer vurdert å være et risikoområde. 

Konsekvensen kan være at viktige mål og strategier ikke blir innfridd, noe som kan gå utover tjenestetilbudet 

og enkeltmennesker, og det kan medføre et svekket omdømme for kommunen.  

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel se nærmere på innholdet i en eller flere av kommunens planer og 

undersøke hvorvidt planens målsetninger og handlingsplaner er blitt realisert. Man kan også se på hvilke 

systemer og rutiner kommunen har for å utforme og revidere planer, og for å følge opp konkrete mål og tiltak.    

3.4.2 Styring av kompetanse og bemanning  

I arbeidet med den overordnede analysen har det kommet innspill fra kontrollutvalget om at sårbarhet i 

ressurssituasjonen er et mulig risikoområde, og det gjaldt særlig hvordan kommunen håndterer utskiftning 

av personell og akutte problemer ved fravær.  

En forvaltningsrevisjon kan se på ressurs- og kompetansesituasjonen i sentrale støttefunksjoner i 

kommunen, og vurdere i hvilken grad kommunen har etablerte systemer og rutiner som hindrer sårbarhet og 

som sikrer etterlevelse av sentrale bestemmelser i saksbehandlingen.  

En annen vinkling kan være å undersøke hvilke mål som foreligger for bemanning, rekruttering og 

kompetanseheving. I følge kommuneplanen indikerer prognosene for befolkningsvekst og sammensetning 

at behovet for kommunale tjenester kommer til øke markant. Bare innenfor pleie- og omsorgstjenestene er 

det forventet at behovet skal øke med ca. 10 prosent frem til 2019. Dette vil åpenbart påvirke fremtidig behov 

for rekruttering og kompetanse i kommunen. Kompetanse handler også om å beholde og utvikle 

medarbeiderne i kommunen. En forvaltningsrevisjon kan også kartlegge ”turn over” og årsaker til "turn over". 
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Vedlegg 1  Identifisering og vurdering av risikoområder  
 
Nedenfor presenteres øvrige risikoområder som er identifisert og vurdert:    

Generell drift  

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Konsekvenser Sanns. Kons. 

1 Interne og/eller eksterne 

misligheter 

Alle  Tap som følge av intern 

svindel og andre personlige 

vinninger  

 Svekket omdømme  

 Dårligere kvalitet 

  

2 Støttetjenestene leverer 

ikke tilstrekkelig verdi til 

kommunen 

Servicesenter 

Fellestjenester 

 Ineffektivitet/dårlig kvalitet 

hindrer tjenestene og politisk 

virksomhet i å gjøre en god 

nok jobb 

 Variert/dårlig 

serviceopplevelse 

 Dårlig omdømme hos 

innbyggerne 

  

3 Post- og arkivfunksjonen 

fungerer ikke etter 

hensikten  

Servicesenter 

Fellestjenester 

 Publikum/ ansatte får ikke 

tilgang på opplysninger  

 Negativ påvirkning på 

omdømmet 

  

4 Uhensiktsmessig drift av 

og manglende kunnskap 

om IKT-systemene i 

kommunen 

IKT  Uautoriserte tilganger og 

endringer  

 Tapt 

verdiskaping/ineffektivitet 

 Økte kostnader / økonomisk 

tap  

 Økte drifts- og 

vedlikeholdskostnader 

  

5 Store prosjekt leverer ikke 

iht. tid, kostnad og kvalitet
3
 

Teknisk  Kostnadssprekk kan føre til 

økte gebyr og relativt store 

økonomiske tap  

 Kvalitetsutfordringer  

 Forsinkelser i prosjekt kan 

føre til at inntektsstrømmen 

fra investeringen forsinkes, 

med følger for øvrig 

virksomhet  

  

6 Vedlikeholdsarbeidet er for 

lite planmessig/ 

langsiktig 

Teknisk  Vedlikeholdsetterslep som 

gir økte kostnader på lengre 

sikt  

 Økte investerings- og 

driftskostnader  

 HMS-krav blir ikke innfridd 

  

7 Tjenestetilbudet innenfor 

helse- og omsorgssektoren 

samsvarer ikke med behov  

Helse og 

omsorg  

 Alle brukere som har behov 

for det, får ikke nødvendige 

helse- og omsorgstenester.  

 Dyre/ ineffektive tjenester 

 Fare for liv og helse 

  

                                                      
3 Frogn kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med prosjektstyring som tema i 2013.  
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Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Konsekvenser Sanns. Kons. 

8  Manglende samsvar 

mellom kvalitet, 

tjenestetilbud og behov   

innenfor rus- og 

psykiatritjenesten
4
 

Helse og 

omsorg  

 Økt risiko for at enkelte blir 

langtidsbrukere av systemet  

 Ikke tilbud til alle som har rett 

på tjenester  

 Uheldige konsekvenser for 

enkeltmenneske  

 

 

9 Mangelfullt tilbud til 

flyktninger i kommunen 

Alle   Dårligere integrering, f. eks 

dårlig språk  

 Økte kostnader  

  

10 Varierende kvalitet på 

skolene mtp. læringsmiljø 

og læringsresultat 

Oppvekst  Økende skille i 

kunnskapsnivå  

 Ikke fullføring av utdanning  

 Økt antall innbyggere på 

trygd  

  

11 Tidlig innsats og 

forebyggende arbeid rettet 

mot barn, unge og familier 

nedprioriteres 

Oppvekst, 

barnevern,   

NAV 

 Uheldige konsekvenser for 

enkeltmenneske 

 Kan medføre større behov og 

økte kostnader i fremtiden 

  

12 Kulturtilbudet er ikke 

tilgjengelig for alle 

Kultur og idrett  Lite attraktivt for nye 

innbyggere  

 Redusert livskvalitet for 

enkelte   

  

Regulatoriske risikoer  

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet  Sanns. Kons. 

1 Brudd på lov og forskrift 

relatert til offentlige 

anskaffelser 

Alle 

Teknisk  

 Økonomiske tap, herunder 

erstatningssøksmål og bøter 

pga. feil i innkjøpsprosessen 

og at kommunen kjøper inn 

til for høy pris 

 Negativt omdømme 

  

2 Brudd på 

personopplysningsloven 

Alle – særlig 

innenfor helse 

og oppvekst 

 Erstatningssøksmål  

 Negativ påvirkning på 

omdømmet  

  

3 Brudd på arbeidsmiljøloven Alle  Negative konsekvenser for 

enkeltansatte  

 Negativ effekt på omdømmet 

 Manglende oppfølging av 

sykemeldte  

  

4 Brudd på lov om 

offentlighet 
Alle  Forskjellsbehandling – ulik 

saksbehandling  

 Publikum får ikke tilgang til 

opplysninger  

 Negativ påvirkning på 

omdømmet  

  

                                                      
4 Frogn kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med psykisk helsearbeid for unge som tema i 2013.  
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Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet  Sanns. Kons. 

5 Brudd på kommunelovens 

krav til internkontroll 

Alle 

Helse og 

omsorg 

 Feil blir ikke rettet opp og 

dette kan igjen medføre 

lovbrudd, økte kostnader og 

skader.  

  

6 Brudd på forvaltningsloven Alle  Forskjellsbehandling – ulik 

saksbehandling  

 Klagesaker - merkostnader 

  

7 Brudd på plan- og 

bygningsloven
5
 

Plan og 

byggesak 

 Manglende likebehandling  

 Manglende samsvar mellom 

tiltak og gitte tillatelser/krav  

  

8  Fastsettelse av 

selvkostgebyr samsvarer 

ikke med krav
6
 

Teknisk  For høye eller for lave gebyr  

 Negativt omdømme 

  

9 Brudd på lovkrav innen 

helse og omsorg 

Helse og 

omsorg  

 Brukere får ikke nødvendige 

tjenester  

 Brukere får ikke individuell 

plan  

 For lite brukermedvirkning 

  

10 Nye, ukjente oppgaver 

som følge av  

samhandlingsreformen
7
 

Helse og 

omsorg  

 Utilstrekkelig/feil behandling 

av pasienter i overganger 

mellom kommunen og 

sykehus 

 Innbyggerne får ikke 

optimale tjenester  

 Økte kostnader for 

kommunen  

 Dårlig omdømme 

  

11 Brudd på barnehageloven – 

kommunen sitt ansvar som 

barnehagemynde 

Barnehage  Mangler i og klager på 

tilskudd til private barnehager 

 Varierende kvalitet på 

barnehagene i kommunen 

  

12 Brudd på lovkrav til sosiale 

tjenester  

Helse og 

omsorg  

NAV 

 Brukere får ikke nødvendige 

tjenester 

 Dårligere folkehelse  

 Økte sosiale forskjeller 

  

13 Brudd på barnevernloven
8
 Barnevernet  Enkelte barn blir ikke fanget 

opp / negativ konsekvens for 

den enkelte.  

 Kommunen kan bli 

erstatningsansvarlig  

 Negativt omdømme 

  

14 Brudd på opplæringsloven
9
 

 

Skole, 

barnehage 

 

 Enkelte barn blir ikke fulgt 

tilstrekkelig opp  

 Større sosiale og 

helsemessige problemer  

  

                                                      
5 Frogn kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med byggesaksbehandling som tema i 2012 

6 Frogn kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med vann og avløp som tema i 2014 

7 Frogn kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med Samhandlingsreformen som tema i 2014.  

8 Frogn gjennomførte en forvaltningsrevisjon med barnevern som tema i 2015 

9 Frogn kommune gjennomfører en forvaltningsrevisjon med PP-tjenesten som tema i 2016. 
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Økonomi 

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet  Sanns. Kons. 

1 Lav eller varierende grad 

av budsjettstyring
10

 

Alle   Negativ økonomisk 

konsekvens nå og for 

framtiden  

 Avvik blir ikke avdekket  

 Ineffektiv bruk av midler 

 

 

2 Investeringsbeslutninger 

tas på ufullstendig/ svakt 

grunnlag  

Alle   Det gjøres feil 

investeringsbeslutning  

 Negativ økonomisk 

konsekvens  

  

3 Reduksjon i framtidig 

inntektsgrunnlag  

Alle   Mindre handlefrihet  

 Fremtidig krevende 

innsparingsbehov  

 

  

4 Refusjoner/ innbetalinger 

kommunen har krav på bli 

ikke innkrevd 

Alle, men 

særlig NAV, 

Helse og 

omsorg og 

oppvekst 

 Økonomisk tap  

  
 

 

 

Mål, strategi og vedtak 

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet  Sanns. Kons. 

1 Mangelfull oppfølging av 

politiske vedtak
11

 

Alle 

Stab 

 Feil/andre prioriteringer gir 

mangelfull/ineffektiv 

realisering av politiske mål 

og vedtak  

 

 

 

2 Kommunen har ikke 

tilstrekkelig/rett 

kompetanse til å dekke 

fremtidens behov 

Alle 

HR/ Personal 

 Kommunen greier ikke å yte 

tilstrekkelige/tilfredsstillende 

tjenester  

 

 
 

3 Kommunen er ikke nok 

rigget til å ivareta 

fremtidige eksterne krav 

Alle   Virksomheten påvirkes 

negativt (tjenestekvalitet, 

økonomi, omdømme, 

arbeidsplass etc.).  

 

 

 

4 Mangelfull oppfølging av 

kommunale planer (f.eks. 

klimaplan)  

Alle   Målsetninger blir ikke 

realisert 

 

 

 

                                                      
10 Økonomistyring var et prioritert område i forrige plan for forvaltningsrevisjon i Frogn kommune 

11 Frogn kommune gjennomfører en forvaltningsrevisjon med Oppfølging av vedtak i folkevalgte organer som tema i 2016 
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Kontrollutvalgets oppgaver 
 
Kommuneloven § 77  
Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 
25. september 1992 nr. 107 i § 77 om Kontrollutvalget. Kommunal- og 
regionaldepartementet har med hjemmel i kommunelovens § 77 nr. 11 vedtatt 
forskrifter om kontrollutvalg som trådte i kraft fra 1. juli 2004. Jf. rundskriv H-15/04. 
 
For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år 
utarbeidet en årsrapport som framlegges for kommunestyret. Rapporten tar for seg 
de oppgaver kontrollutvalget er pålagt i henhold til forskriften og hvordan utvalget har 
løst sine oppgaver 
 
Kontrollutvalgsforskriftens bestemmelser om utvalgets oppgaver  
I forskriftens § 4, 1. ledd, er kontrollutvalgets ansvar og oppgaver definert:  
" Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller 
fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 
herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning.” 
 
Forskriftens § 5, 1.ledd, om kontrollutvalg sikrer at utvalget kan innhente alle 
nødvendige opplysninger: 
”Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av 
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta 
de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For 
kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens 
alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv.” 

Utvalgets viktigste oppgaver er: 
-Å 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. Jf. § 6. 
Regnskapsrevisjon  
 
- Å påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. Jf. § 9, 1. ledd. 
Forvaltningsrevisjon  
 
- Å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Jf. § 13. Selskapskontroll  
 
- Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen 
skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå 
avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.  Jf. § 
16, 1.ledd. Valg av revisjonsordning. Valg av revisor  
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1. Kontrollutvalget i Frogn 

 
1.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Frogn har 5 medlemmer, og har i 2016 bestått av:  
 
Knut Erik Robertsen (A), leder 
Øyvind Solli (H), nestleder 
Helge G. Simonsen (V) 
Eva Jorun Bækken Haugen (H) 
Tom Lennart Pedersen (PP) 
 
1.2 Møter 
 
Kontrollutvalget har avholdt seks møter og behandlet 43 nummererte saker i løpet av 
året. Grunnet forfall deltok varamedlemmene Bjørn Birkeland og Marit Alice Østigard 
på ett møte hver.  
 
1.3 Deltakelse på kurs og konferanser 
Samtlige av de faste medlemmene og to 1.varamedlemmer deltok på FIKS sin 
oppstartskonferanse for kontrollutvalgene i Follo. Konferansen ble avholdt 14. – 15. 
januar i Strømstad. 
 
Øivind Solli, Helge G. Simonsen, Eva Jorunn Bækken Haugen og Tom Lennart 
Pedersen deltok på den nasjonale kontrollutvalgskonferansen til NKRF i februar. 
Knut Erik Robertsen og Øyvind Solli deltok på fagkonferansen og årsmøtet til Forum 
for kontroll og tilsyn (FKT) i juni. 
 
 

2. Sekretariat 
 
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har tilfredsstillende 
sekretariatsbistand. Sekretariatsfunksjonen kan verken legges til kommunens 
administrasjon eller til den som utfører revisjonsoppgaver for kommunen.  
Kravet er ivaretatt ved at det er etablert et interkommunalt samarbeid om 
sekretariatet.  Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har alle syv 
Follo-kommunene som deltakere. 
Sekretariatet har ansvaret for forberedelse og oppfølging av kontrollutvalgsmøtene. I 
tillegg har FIKS ansvaret for selskapskontrollen på vegne av deltakerkommunene.  
Ås er vertskommune for sekretariatet. Samarbeidet er hjemlet i kommunelovens § 
27. Lederne av kontrollutvalgene utgjør styret for FIKS som har ansvaret for driften 
av sekretariatet. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter forøvrig sekretariatets 
arbeidsoppgaver.  
Rådgiver Lene H Lilleheier har vært utvalgets sekretær i 2016.  
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3. Budsjett kontroll og tilsyn 
  
 
Kontrollutvalgsforskriften § 18 slår fast at kontrollutvalget innstiller om budsjett for 
kontroll og tilsyn i kommunen.  Utvalget avga innstilling ovenfor kommunestyret om 
budsjettet for 2017 for revisjon, sekretariat og egne utgifter i sitt møte 12. september 
2016. 
 
 
 

4. Utvalgets arbeid 

 
4.1 Tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften påse at kommunen har en 
forsvarlig revisjonsordning og blant annet påse at kommunens regnskaper blir 
revidert på en betryggende måte.   
 
Frogn kommune inngikk den 1. mai 2015 avtale med KPMG AS om 
regnskapsrevisjon. Avtalen gjelder til og med  30. april 2017, med opsjon for 
oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år. Kontrollutvalget avga i sitt 
møte den 6. desember innstilling til kommunestyret om å forlenge avtalen med 
KPMG AS om regnskapsrevisjon. 
 
Regnskapsrevisor har deltatt på samtlige møter i kontrollutvalget i 2016, og 
rapporterer om sitt arbeid gjennom hel- og halvårsrapporter til utvalget. I møtet den 6. 
juni la de frem en oppsummering av revisjonen for 2015, og i møtet den 6. desember 
behandlet utvalget revisors oppsummering av revisjonen for høsten 2016. 
Revisjonsplanen for 2016 ble behandlet i kontrollutvalgets møte i september.  
 
 
4.2 Regnskapssaker 
Som kontrollorgan på vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget behandle 
kommunens regnskaper, og på grunnlag av regnskapene, årsmeldingen og 
revisjonsberetningen, avgi uttalelse til kommunestyret. Kontrollutvalgets uttalelse 
oversendes formannskapet og følger saken videre til behandling i kommunestyret.   
Kontrollutvalget avga sin uttalelse om årsregnskapet for 2015 i møte den 9. mai 
2016. 

 

 
 
4.3. Tilsyn med forvaltningen 
I henhold til Kontrollutvalgsforskriften § 4 skal kontrollutvalget, på vegne av  
kommunestyret, stå for et løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Med  
forvaltningen menes hele administrasjonen, alle virksomheter i kommunen og alle  
råd og utvalg, med unntak av kommunestyret selv. Utvalget rapporterer direkte til  
kommunestyret. 
 
Forvaltningsrevisjonen spiller en viktig rolle i dette tilsynet, og kontrollutvalget vedtar 
årlig, tema, mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon. Prosjektene velges med 
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utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016, vedtatt av kommunestyret i 
2012. Utvalget har fullmakt til å avvike fra planen, og står således fritt til å velge 
prosjekter i takt med at risikobildet endrer seg. Kontrollutvalget har i 2016 behandlet 
og avlagt innstilling til kommunestyret om følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter: 
 
 PP-tjenesten 
 Oppfølging av politiske vedtak. 
 
Oppdragene om forvaltningsrevisjon legges årlig ut på anbud. Valg av revisor  
gjøres av kommunestyret, som i møtet den 2. mai sluttet seg til kontrollutvalgets  
innstilling om å velge BDO som forvaltningsrevisor for årets  
forvaltningsrevisjonsprosjekter.   
 
 
4.3.1 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 
 
Kontrollutvalget vedtok i møte den 1.ferbuar å velge KPMG som leverandør av  
overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, etter en konkurranse der tre selskap  
ble invitert til å delta. KPMGs analyse ble drøftet av kontrollutvalget i møtene 7. mars,  
9. mai og 6. juni. På grunnlag av risikoområder som ble trukket fram i diskusjonen,  
utarbeidet sekretariatet forslag til Plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020 som  
ble behandlet av utvalget den 12. september. Kommunestyret sluttet seg enstemmig  
til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon i sak 151/16. 
  
 
4.3.2 Rådmannens oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter 
 
I tråd med kommunestyrets vedtak vedr. rapporten om beredskap, ga rådmannen 
sin tilbakemelding om oppfølgingen til kontrollutvalget den 9. mai jf. sak 16/16. 
Kontrollutvalget tok tilbakemeldingen til foreløpig orientering og ba om en endelig 
tilbakemelding innen utgangen av 2016. Denne ble behandlet av utvalget i møte den 
6. desember jf. sak 35/16, og oversendt kommunestyret med innstilling om å ta 
rådmannens oppfølging til orientering.  
 
Kommunestyret sluttet seg til kontrollutvalgets innstilling om å ta rådmannens 
tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten om vann- og avløp til orientering i sitt 
møte den 15. februar. 
 
Kontrollutvalget behandlet rådmannens svar om oppfølgingen av anbefalingene i 
rapporten om Samhandlingsreformen den 6. desember. Saken ble oversendt 
kommunestyret med innstilling om å ta tilbakemeldingen til orientering.  
 
 
 

5. Selskapskontroll 
 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper med mer. Dette innebærer en kontroll rettet mot selskapene i 
form av eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon. Selskapskontrollen omfatter 
interkommunale selskaper og heleide kommunale aksjeselskaper. Frogn kommune 
har eierinteresser i til sammen syv selskap hvor det kan drives selskapskontroll: 
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Alarmsentral Brann Øst AS, Drøbak vaskeri AS, Follo kvalifiseringssenter IKS, Follo 
lokalmedisinske senter IKS, Follo Ren IKS, Krise- og incestsenteret i Follo IKS og 
Follo Brannvesen IKS. 
 
 
5.1 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020 
 
Kontrollutvalget behandlet sekretariatets overordnede analyse og forslag til plan for 
selskapskontroll for perioden 2017-2020 den 12. september. I kommunestyrets møte 
den 31. oktober ble kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2017-2020 
enstemmig vedtatt. 
 
 
5.2 Selskapskontrollen 2015 
 
Kontrollen i 2015 omfattet alle selskapene og var en eierskapskontroll hvor en 
undersøkte om den som utøver kommunens eierinteresser gjør dette slik 
kommunestyret har fastsatt. Kontrollutvalget behandlet rapporten den 8. desember 
2015. Kommunestyret behandlet rapporten den15. februar 2016 og sluttet seg til 
kontrollutvalgets innstilling om å be kommunestyrets eierrepresentant følge opp 
rapporten, og at selskapene selv må vedta relevante retningslinjer for at de skal bli 
formelt gjeldende.  
 
 
 

6. Andre kontroller 
 
I tillegg til kontrollformene som er beskrevet ovenfor, skal kontrollutvalget 
gjennomføre et løpende tilsyn med forvaltningen på andre måter.  
 
I 2016 tok utvalget bl.a. opp følgende saker:  

 
Avviksrapportering og oppfølging av vedtak 
Rådmannen redegjorde for og presenterte systemet for avvikshåndtering og 
oppfølging av vedtak i sak 1/16 den 1. februar. Kontrollutvalget tok saken til 
orientering. 
 
Kontrollrutiner i byggesaksavdelingen  - «Saksbehandlersaken» 
Rådmannen redegjorde i møtet den 1. februar for kommunens kontrollrutiner i 
byggesaksbehandlingen. Bakgrunnen var korrupsjonssaken i Drammen kommune, 
der en kvinnelig ansatt nylig var blitt siktet for korrupsjon. Samme kvinne har tidligere 
jobbet i byggesaksavdelingen i Frogn kommune. Kontrollutvalget ba om en ny 
redegjørelse fra rådmannen når han er ferdig med å gå igjennom sakene den 
korrupsjonssiktede kvinnen behandlet da hun var ansatt i Frogn kommune. 
Rådmannen avga muntlige rapporter om status for arbeidet i møtene den 7. mars og 
9. mai.  Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 6. juni å be rådmannen levere en 
skriftlig sluttrapport med konklusjon om resultatet av undersøkelsene i 
saksbehandlersaken. Rapporten var ikke mottatt innen utgangen av året.  
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Ordførers habilitet 
Ordførers habilitet ved politisk behandling av Kommunedelplan Nordre Frogn ble satt 
på dagsorden i kontrollutvalgets møte den 9. mai. Saken ble lagt frem med et notat 
fra kommuneadvokaten i Frogn. Ordfører og rådmann var innkalt for å redegjøre om 
saken og praksis for å vurdere habilitet. Kontrollutvalget tok saken til orientering.  
 
Prosjektering av omsorgsboliger - Løktabakken 
Rådmannens redegjørelse om forbrukte midler i prosjekt Løktabakken ble tatt til 
orientering i kontrollutvalgets møte den 6. desember.  
 
 

 
 

Frogn, 6. februar  2017 
 
 
 
 
Knut Erik Robertsen            Øyvind Solli 
      leder                           nestleder 
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Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00004-1 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 
Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering

Muntlige orienteringer: 
 Oppsummering av kontrollutvalgskonferansen 2017 v/deltakerne.

VEDLEGG: 
1) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. desember 2016
2) Kommunestyrets vedtak i sak «Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020.»
3) Aktivitetsplan per januar 2017

Ås, 30. januar 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 
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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   16/02922-5 Guro Merlid 04.01.2017 
    
 
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 - oversendelse av 
kommunestyrets vedtak 
 
Kommunestyret behandlet ovennevnte sak i møte 5.12.2016 som sak nr. 151/16. 
   
Kommunestyret gjorde følgende vedtak: 
 
« 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for  
forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.  

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i  
 planperioden.» 

 

 
Vedlagt følger saksutskrift av saken. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Guro Merlid 
Teamkoordinator politiske tjenester 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:   
Saksutskrift Kommunestyret 2015-2019 05.12.2016 Plan for 
forvaltningsrevisjon 2017 -2020 
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Saksutskrift 
 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020 
 
Arkivsak-dok. 16/02922-1 
Saksbehandler Guro Merlid 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 2015-2019 05.12.2016 151/16 
 
 
Kommunestyret 2015-2019s behandling 05.12.2016: 
 
Kontrollutvalgets leder Knut Erik Robertsen innledet til saken. 
 
Forslag: 
Stein Erik Halck fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av Høyre 
 
«Ordfører: 
Etter å ha lest saksdokumentene nøye og ikke minst sett på den overordnede analysen 
utført av KPMG synes det som om det er stor risiko på enkelte av områdene som 
analysen tar for seg.  
Frogn Høyre forventer ikke svar på de spørsmålene vi stiller her i dag i dette møtet, 
men ber om at dette innlegget følger saken og at det kommer en redegjørelse spesielt 
på de områdene som nevnes her – i første møte i kommunestyret 2017. Frogn Høyre er 
også fullstendig klar over at det er en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon vi 
skal vedta her – og Høyre kommer til å gå inn for innstillingen som foreligger – men ber 
altså om redegjørelse på noen punkter: 
 

 Generell drift 

Her er IKT det punktet som peker seg ut som kritisk område – som kan få store 
konsekvenser for kommunen. Det trekkes frem både sårbarhet pga for dårlig 
vedlikehold, systemene fungerer ikke optimalt og det kan tyde på at sikkerheten i 
systemene er for dårlig. Spørsmålet blir her om det er tilstrekkelig kompetanse, 
mangelfullt utstyr og/eller gode nok rutiner?  
 

 Regulatoriske hendelser 

Her nevnes brudd på personopplysningsloven som et høyrisikoområde. Som 
konsekvens kan dette føre – i verste fall erstatningssøksmål. Har ikke kommunen 
rutiner på dette i dag? I tilfellet svaret er ja på dette – er de ikke gode nok? 
Analysen skulle tyde på dette. 
 

 Økonomi 

Det sies i analysen at kommunen mangler tilstrekkelig kompetanse og personell 
til å håndtere store investeringer. Er dette tilfellet og i tilfellet hvilken kompetanse 
mangler? Hva gjør man da – leier inn eksterne konsulenter eller hvordan 
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håndteres dette? I høyeste grad aktuelt i disse dager hvor store investeringer 
skjer i kommunen. 
 

 Mål strategi og tiltak 

Mangelfull oppfølging av planer anses i analysen å være et tema som må sees 
på nærmere. Kommunen har mange planer – det er viktig at disse sorteres og 
prioriteres slik at ale blir tilstrekkelig fulgt opp. Hvilke rutiner finner for dette? 

 
Punktene over er noen av de som Frogn Høyre ser på som mest kritiske – andre 
områder kunne sikkert like gjerne vært nevnt, men vi stopper med dette. 
Alt kan egentlig oppsummeres i ett eneste spørsmål: Hvilke planer har kommunen for å 
senke risikoen på de ulike områdene – spesielt de hvor sannsynligheten er størst – 
ifølge analysen – altså de punktene som er merket med rødt. Som sagt Frogn Høyre 
forventer ikke svar på disse spørsmålene nå, men forventer forklaringer på 
spørsmålene stilt i første møte i kommunestyret i 2017.» 
 
 
Votering: 
Innstillingen fra kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt. 
Det ble ikke votert over Høyres forslag. 
 
Kommunestyret 2015-2019s vedtak 05.12.2016: 

 
 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for  
forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.  

 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i  

planperioden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksutskriften bekreftes 
Frogn, 9.desember 2016 
 
 
 
Guro Merlid 
  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Tidligere behandlinger 
 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

 
 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for  
forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.  

 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i  

planperioden.  
 
 
 
 
 

 
Vedlegg: 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020.pdf 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Kontrollutvalget har oversendt forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020 til 
kommunestyret. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Kontrollutvalget har i møte 12.9.2016, sak 27/16 behandlet saken slik: 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 12.09.2016:  
Det var enighet om å fjerne «Barnevern» i tittelen på prosjektet:  
Forvaltningsrevisjon av Tidlig innsats og forebygging oppvekst.  
 
Votering:  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 12.09.2016:  
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017  
– 2020. 
 
 
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for  
forvaltningsrevisjon for 2017– 2020.  
 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i  
planperioden. 
 
 
 
 
Saken er utredet slik fra kontrollutvalgets sekretariat til kontrollutvalget: 
 
 
«Sekretariatets innstilling:  
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.  
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for  
forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.  
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i  
planperioden.  
 
Vedtak i saken sendes til:  
Kommunestyret  
 
SAKSUTREDNING:  
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Etter Kommuneloven § 77 skal kontrollutvalget påse at det gjennomføres systematiske 
vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet og måloppnåelse gjennom 
forvaltningsrevisjon. Forskriften pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjonen. Dette skal skje minst en gang i valgperioden og senest innen 
utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen vedtas av 
kommunestyret som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
Forskriften bestemmer at planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens 
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
 
På bakgrunn av en overordnet analyse fra KPMG, har kontrollutvalget drøftet mulige 
risikoområder for kommunens måloppfyllelse på de sentrale virksomhetsområder. 
Diskusjonen ledet fram til en prioritering av temaer, jf. vedtak i sak 23/16 den 6. juni. 
Sekretariatet ble bedt om å legge fram et forslag til en handlingsplan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020. Forslaget skulle ta utgangspunkt i 
innspillene som kom frem i møtet.  
 
Sekretariatet foreslår at en forvaltningsrevisjon av ett av selskapene som kommunen 
har eierinteresser i, inngår i handlingsplanen for forvaltningsrevisjon. Hvilke(t) selskap 
dette skal gjelde, avklares når en overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
behandles av utvalget, jf. en annen sak til dagens møte.  
 
 
Forslaget til plan bygger på at minst to prosjekter gjennomføres pr. år.  
 
Vedlagte forslag til handlingsplan går fram til og med 2020. Dette for å sikre at 
forvaltningsrevisjon gjennomføres hvert år inntil nytt kommunestyre har vedtatt en ny 
plan. 
 
Ås, 5. september 2016  
Lene H. Lilleheier/s./  
sekretær  
 
1. Vedlegg: Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 fra FIKS» 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen i Frogn 22.11.2016 
 
Harald K. Hermansen 
 
 
 
Øvrige dokumenter på saken: 
 
 



Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no  

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 06.12.2016 kl. 14:00 
Sted: Møterom Oscarsborg 2.etg i Rådhuset 
 Møtet ble avsluttet kl. 16:00 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5 
  
Møtende medlemmer:  
Knut Erik Robertsen, Øyvind Solli, Eva Jorun Bækken Haugen, Tom Lennart 
Pedersen, Helge G. Simonsen  
 
 
Fra BDO møtte: 
Øistein Harsem, (sak 32 og 33) 
Espen Løge Goksøyr (sak 32 og 33) 
 
 
Fra KPMG møtte: 
Rune Johansen, regnskapsrevisor (sak 32,33,34,35,36,37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtesekretær: 
Lene H. Lilleheier (FIKS) 
 
  
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 09.12.2016 
 
 
Knut Erik Robertsen/s./ 
leder 

Øyvind Solli/s./ 
nestleder 
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Saksliste 
 Side 

 

saker til behandling 

32/16 16/00165-5 Forvaltningsrevisjonsrapport PP-tjenesten i Frogn 
kommune 

3 

33/16 16/00168-3 Forvaltningsrevisjonsrapport om oppfølging av 
politiske vedtak i Frogn kommune 

4 

34/16 16/00300-2 Rådmannens redegjørelse - Prosjektering av 
omsorgsboliger i Løktabakken 

5 

35/16 15/00131-12 Rådmannens oppfølging - 
forvaltningsrevisjonsrapport om beredskap 

5 

36/16 15/00181-9 Rådmannens tilbakemelding - oppfølging rapport 
om Samhandlingsreformen 

6 

37/16 16/00351-1 Oppsummering revisjon høsten 2016 6 

38/16 16/00338-1 Møte med Follo landbrukskontor 8 

39/16 16/00353-1 Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak 7 

40/16 16/00349-1 Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser i 2017 8 

41/16 16/00339-1 Kontrollutvalgets møteplan 2017 9 

42/16 16/00337-1 Forlengelse av avtalen med KPMG om 
regnskapsrevisjon 

10 

43/16 16/00274-1 Orienteringssaker  10 

Eventuelt 
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Frogn KU-32/16 
Forvaltningsrevisjonsrapport PP-tjenesten i Frogn kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 
 

1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om PP-tjenesten i Frogn 
kommune til orientering.  

 
2) Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger og melde 

tilbake til kontrollutvalget om resultatet av oppfølgingen innen 12 måneder.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
Øistein Harsem fra BDO presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget. 
 
Innkommet forslag fra Haugen: 
Nytt punkt 2 :Kommunestyret peker spesielt på den lange saksbehandlingstiden i 
PP-tjenesten, fra henvisningsdato til sakkyndig rapport foreligger og før vedtak er 
fattet.  
 
Innstillingens punkt 2 blir nytt punkt 3 og endres til: 
Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake 
til kontrollutvalget i en foreløpig rapport innen 6 måneder og en endelig rapport innen 
12 måneder.  
 
Votering: Innstillingen med tillegg av forslagene fra Haugen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 
 

1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om PP-tjenesten i Frogn 
kommune til orientering.  

 
2) Kommunestyret peker spesielt på den lange saksbehandlingstiden i PP-

tjenesten, fra henvisningsdato til sakkyndig rapport foreligger og før vedtak er 
fattet.  

 
3) Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger og melde 

tilbake til kontrollutvalget i en foreløpig rapport innen 6 måneder og en endelig 
rapport innen 12 måneder.  
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Frogn KU-33/16 
Forvaltningsrevisjonsrapport om oppfølging av politiske vedtak i 
Frogn kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av politiske 
vedtak i Frogn kommune» til orientering.  

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
Espen Løge Goksøyr fra BDO presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalget.  
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av politiske 
vedtak i Frogn kommune» til orientering.  

 
 
 
 
 
Frogn KU-34/16 
Rådmannens redegjørelse - Prosjektering av omsorgsboliger i 
Løktabakken 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om forbrukte midler i prosjekt 
Løktabakken til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om forbrukte midler i prosjekt 
Løktabakken til orientering. 
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Frogn KU-35/16 
Rådmannens oppfølging - forvaltningsrevisjonsrapport om 
beredskap 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken om rådmannens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
om kommunens beredskap oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 

Kommunestyret tar rådmannens brev av 19.10.16 vedrørende oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om beredskap til orientering.  

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Saken om rådmannens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
om kommunens beredskap oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 

Kommunestyret tar rådmannens brev av 19.10.16 vedrørende oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om beredskap til orientering.  
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Frogn KU-36/16 
Rådmannens tilbakemelding - oppfølging rapport om 
Samhandlingsreformen 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 
 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om Samhandlingsreformen til 
orientering.  

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 
 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om Samhandlingsreformen til 
orientering.  

 
 
 
 
 
 
Frogn KU-37/16 
Oppsummering revisjon høsten 2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisors oppsummering av revisjon i Frogn kommune høsten 
2016 til orientering.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
Rune Johansen fra KPMG presenterte oppsummeringen. 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Kontrollutvalget tar revisors oppsummering av revisjon i Frogn kommune høsten 
2016 til orientering.  
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Frogn KU-38/16 
Møte med Follo landbrukskontor 
 
Sekretariatets innstilling: 
Utvalget velger følgende utsendinger til møtet med Follo landbrukskontor 7.februar 
2017: 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
 
Innkommet forslag fra Robertsen: 
Helge Simonsen og Knut Erik Robertsen deltar på møtet. 
 
 
Votering: Forslaget fra Robertsen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Utvalget velger følgende utsendinger til møtet med Follo landbrukskontor 7 .februar 
2017: 
 
Helge Simonsen 
Knut Erik Robertsen 
 
 
 
 
 
Frogn KU-39/16 
Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken om oppfølging av kontrollutvalgets vedtak til orientering.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
Utvalget ba sekretæren sende en påminnelse til rådmannen om hvilke saker utvalget 
venter på, og samtidig innkalle rådmannen til neste møte.  
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Kontrollutvalget tar saken om oppfølging av kontrollutvalgets vedtak til orientering.  
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Frogn KU-40/16 
Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser i 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken ble lagt frem uten innstilling. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
Utvalgets medlemmer diskuterte deltakelse på årets konferanser og ble enige om 
fordelingen.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 1. og 2. februar 
2017:  
 
1.Knut Erik Robertsen 
2.Øyvind Solli 
3.Tom Lennart Pedersen 
4.Eva Jorun B. Haugen 
 
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs konferanse 7. og 8. juni 2017: 
 
1.Eva Jorun B. Haugen 
2.Helge G. Simonsen 
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Frogn KU-41/16 
Kontrollutvalgets møteplan 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt i 2017. Alle dager fra kl. 1400. 
 
Mandag 23. januar  
Mandag 27. mars  
Mandag 8. mai  
Mandag 12. juni  
 
Mandag 28. august  
Mandag 9. oktober  
Torsdag 26. oktober (Faglig Forum) 
Mandag 27. november  
 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
 
Innkommet endringsforslag fra Robertsen: 
23. januar endres til mandag 6. februar. 
 
Votering: Innstillingen med innkommet endringsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt i 2017. Alle dager fra kl. 1400. 
 
Mandag 6. februar  
Mandag 27. mars  
Mandag 8. mai  
Mandag 12. juni  
 
Mandag 28. august  
Mandag 9. oktober  
Torsdag 26. oktober (Faglig Forum) 
Mandag 27. november  
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Frogn KU-42/16 
Forlengelse av avtalen med KPMG om regnskapsrevisjon 
 
Sekretariatets innstilling: 

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

2. Kommunestyret ber rådmannen inngå avtalen med KPMG AS 
 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 

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

2. Kommunestyret ber rådmannen inngå avtalen med KPMG AS 
 
 
 
 
Frogn KU-43/16 
Orienteringssaker  
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 06.12.2016: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.12.2016: 
Sakene tas til orientering. 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN per januar 2017 
 

 

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.  

 

Nr. Beskrivelse 
 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 

 

februar FIKS   

2 

 

3 

Aktivitetsplan  
 

Utvalgets strateginotat  

Februar  

 

Fornyes årlig 

FIKS 

 

FIKS 

 

 

 

Rullerende 

 

 

 

4 

 

 

Møteplan 

  

FIKS 

 

6. februar                 28. august 

27. mars                    9. oktober  

8. mai                      26. oktober (Faglig forum) 

12. juni                    27. november 

 

5 Uttalelse om kommunens årsregnskap 2016  15. april  FIKS   

6 Tertialrapporter:     

 1.Tertialrapport jan-april 2017 - orienteringssak Mai  Kommunen   

 2. Tertialrapport mai-aug. 2017 orienteringssak Okt.  Kommunen   

7 Rapporter fra revisjonen:     

 30.04.17 (perioden  01.05.16 – 30.04.17) Mai  KPMG   

  31.10.17 (perioden  01.05.17 – 31.10.17) Nov  KPMG   

 Revisjonsplan 2017 August  KPMG   

8.  Plan forvaltningsrevisjon  2017 - 2020 2016 FIKS   KU 27/16, KS 151/16 

9.  Forvaltningrevisjon 2016: 2016 FIKS   
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Nr. Beskrivelse 
 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

 PPT 1.11.2016 BDO KU 32/16  

 Oppfølging av politiske vedtak 1.11.2016 BDO  KU 33/16  

12 Oppfølging av tidligere  prosjekter: Rådm.  

Svarfrist: 

FIKS   

 Rapporter 

 

Samhandlingsreformen 

 

 

 

Beredskap 

 

Selvkost, avgift og gebyrer (punkt 3 og 4) fra 2010 

 

Barnevern 

 

 

22.3.15 og 

22.9.15 

 

 

31.12.16 

 

29.2.2016 

 

7.6.2016 

 

 

FIKS 

 

 

 

FIKS 

 

 

 

FIKS 

 

 

KU 27/15 og KU 36/16, oversendt KS 

 

 

 

KU 16/16 og KU 35/16, oversendt KS 

 

purret 

 

Legges frem for KU 6. februar 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Overordnet analyse og plan selskapskontroll 

2017-2020 

2016 FIKS   KU 26/16 

KS 136/16 

13. Andre kontrolloppgaver     

 Kommunens innkjøpsordninger – dialog rådmann  FIKS Vedtak sak 14/15 – Følges opp i 2016  

 «Saksbehandlersaken»  September FIKS Evt.sak 6/6 – bedt om sluttrapport 3 kvartal  

 Kommunens tilbud til hørselshemmede  FIKS Legges frem for KU 6. februar  
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