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Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00117-2
Møtedato: 8/5-2017

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse om Frogn kommunes årsregnskap for 2016:
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
revisjonsberetningen fra KPMG datert 6. april 2017 og årsmeldingen for 2016.
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold og
presiseringer.
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Frogn kommunes
årsregnskap for 2016.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for
Frogn kommune for 2016.
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Vedtak i saken sendes til:
Kommunestyret med kopi til formannskapet
SAKSUTREDNING:
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir
kontrollutvalget uttalelse til årsregnskapet til kommunestyret, før det endelig vedtas i
kommunestyremøte. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse sendes formannskapet.

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

KPMG har avgitt en revisjonsberetning datert 6. april 2017 med følgende konklusjon:
“Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter, og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Frogn
kommune per 31. desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.”
Revisjonsberetningen er avgitt uten forbehold eller presiseringer.
Kommunens regnskap for 2016 er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på
Kr. 23 560 000,-. Netto driftsresultat utgjør kr. 31 247 000, - og tilsvarer 3 % av
driftsinntektene. Dette er i tråd med kommunaldepartementets anbefaling om et nivå
på minimum 1,75 %. I årsmeldingen viser rådmannen til at målet i kommuneplanen
er satt til 3 %, og at kommunen de fire siste årene har levert resultater i nærheten
eller bedre enn dette målet. Rådmannen skriver videre at årets gode resultat i
hovedsak forklares med økte frie inntekter og lavere utgifter til pensjon.
Kommunens netto lånegjeld utgjør per 31.12.2016 kr. 1 220 millioner. Dette er en
økning på 360 millioner fra forrige året. Gjeldsgraden (netto lånegjeld i prosent av
brutto driftsinntekter) ligger for Frogn sin del høyere enn gjennomsnittet i kommunens
KOSTRA-gruppe. I årsmeldingen skriver rådmannen bl.a at det er en betydelig
renterisiko knyttet til investeringsnivået innen og etter fireårsperioden. Med dagens
lånevolum vil en økning av renten med 1 prosentpoeng gi økte netto rentekostnader
på ca. 12 millioner kr.
Rådmannen er invitert til møtet for å orientere om hovedpunktene i årsregnskapet og
årsmeldingen og svare på spørsmål fra kontrollutvalget.

Ås, 25. april 2017

Lene H. Lilleheier/s./
rådgiver

1) Revisors beretning fra KPMG datert 6 april 2017
2) Frogn kommunes regnskap for 2016
3) Frogn kommunes årsmelding for 2016, med vedlegg 1) finansrapport
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Innledning
Frogn kommunes årsregnskap er avlagt etter forskrifter i medhold av kommunelovens kapittel 8 om årsregnskap og
årsberetning og i henhold til god kommunal regnskapsskikk.
Årsregnskapet består av følgende deler:







Driftsregnskap
Investeringsregnskap
Balanseregnskap
Obligatoriske økonomiske oversikter
Pliktige budsjettopplysninger
Noter

Kommuneregnskapet er stilt opp i en driftsdel og en investeringsdel. I driftsdelen inngår kommunens løpende
inntekter, og anvendelsen av disse (driftsutgiftene). I investeringsdelen inngår andre inntekter som ikke er løpende,
og anvendelsen av disse (investeringsutgifter). Inntekter som inngår i investeringsdelen kan ikke anvendes til
driftsformål, men det er anledning til å benytte løpende inntekter til investeringsformål. Lånte midler kan kun
finansiere utgifter i investeringsregnskapet, og kan ikke benyttes til å finansiere driftsformål.

Kommunens balanseregnskap viser status for kommunens eiendeler (anleggsmidler og omløpsmidler), gjeld
(kortsiktig og langsiktig) og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Frogn 15. februar 2017

Harald K. Hermansen
Rådmann

Annett Eliassen
Regnskapssjef
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Økonomisk oversikt - drift
1000 kroner
Note
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd1
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt1
Sum driftsinntekter

Regnskap
2016

Regulert Opprinnelig
budsjett
budsjett
2016
2016

Regnskap
2015

-45 028
-88 868
-103 344
-250 331
-40 093
-2 876
-552 401
-1 082 940

-47 591
-92 292
-95 432
-263 130
-38 842
-1 386
-515 305
-1 053 978

-47 911
-85 952
-41 990
-263 130
-43 859
-1 386
-515 305
-999 533

-46 476
-81 473
-104 509
-267 925
-28 864
-3 510
-488 635
-1 021 392

515 321
140 350
145 751
152 020
48 929
53 386
-76
1 055 681

514 604
149 397
117 367
146 521
45 735
40 000
27 544
1 041 169

498 334
139 385
112 094
148 387
22 277
40 000
8 260
968 737

487 785
134 301
131 399
143 793
43 320
49 249
0
989 848

-27 259

-12 809

-30 796

-31 543

-4 412
-75
-4 487

-4 054
-180
-4 234

-4 304
-180
-4 484

-12 659
-94
-12 753

21 461
32 067
358
53 885

22 769
27 221
10
50 000

22 769
27 221
10
50 000

21 157
30 543
290
51 989

49 399

45 766

45 516

39 236

10

-53 386
-31 247

-40 000
-7 043

-40 000
-25 280

-49 249
-41 556

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond7
Bruk av bundne fond8
Sum bruk av avsetninger

7
7
7

-28 147
-21 659
-6 216
-56 022

-28 147
-18 153
-800
-47 100

0
0
0
0

-4 743
-15 001
-6 605
-26 350

AVSETNINGER
Avsatt til disposisjonsfond7
Avsatt til bundne fond8
Sum avsetninger

7
7

61 425
2 284
63 709

53 427
717
54 143

25 280
0
25 280

34 986
4 774
39 760

-23 560

0

0

-28 146

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter2
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon3
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon
Overføringer
Avskrivninger4
Fordelte utgifter5
Sum driftsutgifter

16
3
9
10

Brutto driftsresultat
EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på lån
Sum eksterne finansinntekter
EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån6
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

14
14

Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger4
Netto driftsresultat

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
1

Oppdatert skatteanslag fra kemneren i Follo ble først kjent etter offentliggjøring av rapporteringen per 2. tertial 2016. Rådmannen har derfor ikke
lagt fram forslag til justert budsjett til politisk behandling og budsjettet er derfor ikke justert i henhold til forventet skatteinngang. Den høye
skatteinngangen i 2016 skyldes i hovedsak store uttak av utbytter til personlige skatteytere for inntektsåret 2015, som trolig skyldes tilpasninger i
forkant av skattereformen fra 2016. Dette gir økt skatt på alminnelig inntekt.
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2

Avviket mellom regnskap og budsjett forklares i hovedsak ved at pensjonsutgiftene ble lavere enn forutsatt i budsjettet.

3

Avviket mellom regnskap og budsjett forklares i hovedsak ved manglende realbudsjettering av utgifter hos enkelte av enhetene, samt innleie av
konsulenttjenester og vikarbyrå i helseenhetene.
4

Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes en kombinasjon av høyere aktiveringer i 2014 enn forutsatt i budsjettet, samt noen korrigeringer av
tidligere års aktiveringer og avskrivninger i årsavslutningen for 2014. Det er også foretatt enkelte justeringer av gjenværende levetid i forbindelse
med overgang til ny anleggsmodul i Agresso.
5

Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes at konto 169000 Fordelte utgifter benyttes som «bufferkonto» for enhetene, med krav om buffer
tilsvarende to prosent av brutto utgiftsramme.
6

Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes at det er gjort et estimat i budsjettsammenheng, mens det i regnskapet er beregnet nøyaktig.

7

Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes i hovedsak at det overføres et netto mindreforbruk for enhetene på 4 millioner kroner fra 2016 til
2017. Enkelte enheter får med seg et merforbruk til 2017 på til sammen 3,5 millioner kroner, som er ført som bruk av disposisjonsfond. Enheter
med mindreforbruk får med seg til sammen 7,5 millioner kroner, som er ført som avsetning til disposisjonsfond.
8

Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes at det inntektsføres eller settes av øremerkede tilskudd til eller fra bundne driftsfond i henhold til
påløpte utgifter.
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Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet
1000 kroner

Note
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue1
Ordinært rammetilskudd1
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Avdrag på lån2
Netto finansinntekter/-utgifter

14

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til ubundne avsetninger3
Til bundne avsetninger4
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger3
Bruk av bundne avsetninger4
Netto avsetninger

7
7
7
7
7

FORDELING
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

Regnskap
2016

Regulert
budsjett
2016

Opprinnelig
budsjett
2016

Regnskap
2015

-552 401
-250 331
-40 093
-842 825

-515 305
-263 130
-38 842
-817 277

-515 305
-263 130
-43 859
-822 294

-488 635
-267 925
-28 864
-785 423

-4 412
21 461
32 067
49 116

-4 054
22 769
27 221
45 936

-4 304
22 769
27 221
45 686

-12 659
21 157
30 543
39 041

61 425
2 284
-28 147
-21 659
-6 216
7 687

53 427
717
-28 147
-18 153
-800
7 044

25 280
0
0
0
0
25 280

34 986
4 774
-4 743
-15 001
-6 605
13 411

-786 022
762 462
-23 560

-764 297
764 297
0

-751 328
751 328
0

-732 972
704 826
-28 146

1

Oppdatert skatteanslag fra kemneren i Follo ble først kjent etter offentliggjøring av rapporteringen per 2. tertial 2016. Rådmannen har derfor ikke
lagt fram forslag til justert budsjett til politisk behandling og budsjettet er derfor ikke justert i henhold til forventet skatteinngang. Den høye
skatteinngangen i 2016 skyldes i hovedsak store uttak av utbytter til personlige skatteytere for inntektsåret 2015, som trolig skyldes tilpasninger i
forkant av skattereformen fra 2016. Dette gir økt skatt på alminnelig inntekt.
2

Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes at det er gjort et estimat i budsjettsammenheng, mens det i regnskapet er beregnet nøyaktig.

3

Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes i hovedsak at det overføres et netto mindreforbruk for enhetene på 4 millioner kroner fra 2016 til
2017. Enkelte enheter får med seg et merforbruk til 2017 på til sammen 3,5 millioner kroner, som er ført som bruk av disposisjonsfond. Enheter
med mindreforbruk får med seg til sammen 7,5 millioner kroner, som er ført som avsetning til disposisjonsfond.
4

Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes at det inntektsføres eller settes av øremerkede tilskudd til eller fra bundne driftsfond i henhold til
påløpte utgifter.
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Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet
1000 kroner, eksklusive statstilskudd, rammetilskudd og bruk og avsetning til fond

Til fordeling fra regnskapsskjema 1A
Driftsutgifter pr. Enhet
Rådmannsgruppa
IKT
Økonomi
POP
Samfunnsutvikling
Barnehager
Dal Skole og barnehage
Drøbak skole
Dyrløkkeåsen skole
Heer skole
Seiersten skole
Sogsti skole
Pleie og omsorg i institusjon
Hjemmebaserte tjenester
Utvikling, tilrettelegging og omsorg
Enhet for barn, unge og familier
Helse- og koordinering
Psykisk helse og rustjenester
Kultur og fritid
Eiendom
Miljø, idrett og kommunalteknikk
NAV
Generelle inntekter og utgifter
Sum fordelt
Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskap
2016

Regulert
budsjett
2016

Opprinnelig
budsjett
2016

Regnskap
2015

-786 022

-764 297

-751 328

-732 972

12 265
14 694
11 779
21 606
11 175
103 507
12 183
28 086
45 750
24 620
34 050
23 793
83 497
47 288
58 557
50 606
36 860
30 146
24 607
45 885
14 754
36 642
-9 888
762 462
23 560

12 888
15 086
11 897
22 496
10 161
100 429
12 427
28 019
43 281
24 775
34 999
24 365
85 149
44 230
62 554
44 182
38 085
31 116
24 908
46 290
10 474
38 489
-2 004
764 297
0

13 785
14 497
11 200
20 156
9 333
97 714
11 675
27 620
36 620
23 220
35 114
23 164
81 172
42 223
71 603
42 218
36 264
27 973
23 648
43 964
8 927
31 719
17 521
751 328
0

10 158
13 045
10 326
19 628
8 210
97 125
11 207
26 286
36 965
22 043
34 578
22 674
77 391
39 158
53 269
40 882
30 454
27 595
23 330
39 464
17 854
31 259
11 927
704 826
28 146

Regnskapsskjema 1B omfatter ikke bruk av- og/eller avsetning til fond, statstilskudd, rammetilskudd etc. Tabellen vil
derfor avvike fra tabellen i kapittel 2.2 i årsmeldingen 2016.
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Økonomisk oversikt - Investering
1000 kroner
Regnskap
2016

Regulert
budsjett
2016

Opprinnelig
budsjett
2016

Regnskap
2015

5,10

-11 208
-2 191
-84 528
-160 613
-258 540

0
-5 811
-132 396
0
-138 207

0
-5 811
-133 898
0
-139 709

0
-1 533
-41 848
0
-43 381

6
6
6
6
6

3 647
1 185
464 960
85 073
19
554 884

0
0
733 528
0
0
733 528

0
0
711 950
0
0
711 950

2 621
867
203 694
41 854
10
249 046

26 364
21 626
2 070
5 559
55 619

0
14 954
766
0
15 720

0
14 954
766
0
15 720

3 610
5 241
1 870
5 571
16 291

351 963

611 041

587 961

221 956

-317 342
-8 566
-2 666
-23 388
-351 963

-608 375
0
-2 666
0
-611 041

-587 195
0
-766
0
-587 961

-211 558
-9 218
-1 180
0
-221 956

0

0

0

0

Noter
INNTEKTER
Salg driftsmidler og fast eiendom 1
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift 2
Andre overføringer 3
Sum inntekter
UTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Sum utgifter
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Avdrag på lån 4
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Avsatt til bundne fond5
Sum finansieringstransaksjoner

5
7

Finansieringsbehov
FINANSIERING
Bruk av lån
Mottatte avdrag på utlån
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond4
Sum finansiering

14
7
7

Udekket / Udisponert

Dette gjelder gang- og sykkelvei Dalsbakken – Glennekrysset, overdratt til fylkeskommunen og salg av Rugdeveien 4I.
Momskompensasjon, avvik fra budsjett skyldes framdriften er forsinket i forhold til budsjettforutsetningene.
3
Gjelder tilskudd til helsebygg (153 millioner kroner), Seiersten stadion (2,5 millioner kroner) og Smia (4,8 millioner kroner).
4
Dette gjelder innfridde Startlån i 2015, som i henhold til retningslinjene er tilbakebetalt til Husbanken i 2016.
5
Ekstraordinære innfrielser på Startlån i 2016, som tilbakebetales til Husbanken i 2017.
1
2

Generell kommentar til hovedoversikten:
Avvikene mellom budsjett og regnskap skyldes at det for enkelte av prosjektene ikke er foretatt budsjettjusteringer i
samsvar med fremdriftsplan. Se note 6 for kommentarer til enkelte av prosjektene.
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Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet
1000 kroner

Note
FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån1
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

6,10

Regnskap
2016

Regulert Opprinnelig
budsjett
budsjett
2016
2016

Regnskap
2015

556 954
21 626
26 364
5 559
610 503

734 294
14 954
0
0
749 248

712 716
14 954
0
0
727 670

250 916
5 240
3 610
5 571
265 338

FINANSIERING
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler2
Tilskudd til investeringer3
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Sum ekstern finansiering

-317 342
-11 208
-160 613
-84 528
-10 757
-584 449

-608 375
0
0
-132 396
-5 811
-746 582

-587 195
0
0
-133 898
-5 811
-726 904

-211 558
0
0
-41 848
-10 752
-264 158

Bruk av avsetninger
Sum finansiering

-26 054
-610 503

-2 666
-749 248

-766
-727 670

-1 180
-265 338

0

0

0

0

Udekket / Udisponert
1

Dette gjelder innfridde Startlån som i henhold til retningslinjene skal tilbakebetales til Husbanken.
Dette gjelder i gang- og sykkelvei Dalsbakken – Glennekrysset, overdratt til fylkeskommunen.
3
Gjelder tilskudd til helsebygg (153 millioner kroner), Seiersten stadion (2,5 millioner kroner) og Smia (4,8 millioner kroner).
2

Generell kommentar til hovedoversikten:
Avvikene mellom budsjett og regnskap skyldes at det for enkelte av prosjektene ikke er foretatt budsjettjusteringer i
samsvar med fremdriftsplan. Se note 6 for kommentarer til enkelte av prosjektene.
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Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskapet
1000 kroner, nummerering i samsvar med handlingsprogrammet 2016-2019

Regnskap
2016
252 909

Regulert
budsjett
2016
273 784

Opprinnelig
budsjett
2016
278 319

Regnskap
2015
59 453

1

Helsebygg Ullerud

2

Helsebygg - Inventar og utstyr

533

8 621

8 621

579

3

Investeringer i boliger

55 269

70 453

73 485

24 575

4

Investeringer i boliger til bosetting av flyktninger

13 855

39 979

40 000

0

5

Risiko og sårbarhet

3 253

5 361

7 387

413

6

Startlån

7

Hovedplan vann og avløp

8

Brygger og havner

9

Maskinpark MIK

10

Kommunale veier

11

IKT investering

12

IKT investering skole

13

Agresso Follo

1 346

14

Tiltaksplan IFN

388

15

Elektronisk arkiv

16

Trafikksikkerhetstiltak

17

Minnelund

18

Biblioteket, digitalisering

19

Flerbrukshus

20

Svømme-/badeanlegg inkl. oppgradering Frognhallen

21

Seiersten stadion, oppgradering

22

Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018

23

Dal skole, ventilasjon gymsal -skolekjøkken og sløyd

24

Tinglysning

25

Akvariet, oppgradering

26

Brannsikring

27

Heer skole - utskiftning av SD-anlegg

0

28

Dyrløkkeåsen skole SD anlegg

967

29

Uteleker, skoler og barnehager

4 422

30

Badeparken, rehabilitering

31

Egenkapitalinnskudd KLP

32

Rehabilitering bygg

33

Nedgravde søppelkontainere

34

Brygger sjøtorvet

35

Hjelpemiddelsentralen

0

36

Kopås

9 009

38

Brygger og havner - nye behov

3 673

39

Toalett Gyltholmen

40

Maskinpark Eiendom

41

38

0

0

46

9 790

26 565

27 814

8 086

0

981

5 999

1

2 074

1 661

1 661

1 339

8 176

9 167

9 667

333

230

7 532

6 563

222

3 814

2 670

2 864

3 121

1 815

-185

4 630

3 823

4 857

743

1 282

2 014

2 157

793

1 163

3 038

2 909

1 091

0

1 250

1 250

0

0

171

171

29

14 584

9 858

14 655

29 145

100 564

91 085

80 665

24 335

1 997

12 662

13 501

61 199

353

18 476

18 476

1 524

5 287

3 739

3 739

261

0

994

994

6

1 840

2 500

2 500

0

0

0

0

422

0

0

711

976

976

824

1 891

1 891

609

966

7 068

7 068

432

2 070

766

766

1 594

21 505

9 492

19 492

6 826

171

3 487

3 487

13

17 198

15 940

12 940

1 060

400

400

0

12 900

12 900

0

5 000

0

0

81

450

450

0

0

350

350

0

Parkeringsautomater

510

500

500

0

42

Vestbyveien - trafikksikkerhetstiltak

611

12 676

12 716

584

43

Vann- og avløpsledning Odalen-Haveråsen

10 601

14 933

14 933

3 767

44

Sti Rogneveien

0

180

180

0

45

Sjøtorget - aktivitetsplikt sosialhjelpsmottakere

0

800

800

0

46

Seiersten skole - kantine

0

0

0

994

47

Follo barne- og ungdomsskole

0

11 993

11 993

0

48

Forprosjekt fortau ved Elleveien

17

1 000

0

0

49

Forsk. gang- og sykkelsti Dalsbakken – Glennekrysset

1 570

2 566

2 684

8 316

10

Regnskap 2010
Regnskap
2016
0

Regulert
budsjett
2016
177

Opprinnelig
budsjett
2016
121

Regnskap
2015
151

50

Grunnerverv

52

Oppgradering Garderveien

102

500

0

0

53

Flygel SMIA

624

500

0

0

54

Energy Performance Contracting

2 987

30 000

0

283

55

Bil - Utvikling, tilrettelegging og omsorg

0

800

0

0

56

Julebelysning Drøbak sentrum

442

350

0

0

57

Rømningsvei Heer

4

400

0

0

283

0

0

1 875
250

2014-1

Kunstgressbane ved Frogn VGS

2015-1

Oppmålingsutstyr

0

0

0

2015-2

Infrastruktur Husvik

0

0

0

4

2015-3

Innskuddskapital Follo lokalmedisinske senter

0

0

0

276

400

0

0

0

556 954

734 294

712 716

250 916

Ny 2016-1

Investeringstilskudd Drøbak og Frogn Sokn

Avvikene mellom budsjett og regnskap skyldes at det for enkelte av prosjektene ikke er foretatt budsjettjusteringer i
samsvar med fremdriftsplan. Se note 6 for kommentarer til enkelte av prosjektene.

11

Regnskap 2010

Balanseregnskapet
1000 kroner
Noter
EIENDELER
A. ANLEGGSMIDLER
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Pensjonsmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Sum anleggsmidler

10
10
3
5

B. OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer
Kasse, postgiro, bankinnskudd
Premieavvik
Sum omløpsmidler

3

Sum eiendeler
EGENKAPITAL OG GJELD
C. EGENKAPITAL
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Prinsippendringer
Regnskapsmessig mindreforbruk
Kapitalkonto
Sum egenkapital

7
7
7
7
19
8

D. GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån
Sum langsiktig gjeld

3
14
14
14
14

KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld
MEMORIAKONTI:
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene
Sum memoriakonti

15
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2016

Regnskap
2015

1 778 541
138 104
842 545
56 116
30 715
2 846 020

1 394 998
31 713
823 680
42 893
29 080
2 322 363

265 186
247 777
66 648
579 611

93 316
314 529
76 562
484 407

3 425 630

2 806 770

-161 064
-25 351
-7 343
-6 765
-5 028
-23 559
-546 419
-775 529

-123 964
-29 288
-7 343
-24 590
-5 028
-28 146
-314 740
-533 099

-1 024 084
-275 117
-290 496
-857 427
-2 447 124

-991 018
-100 000
-606 545
-373 516
-2 071 078

-202 977
-202 977

-202 592
-202 592

-3 426 066

-2 806 770

147 523
6 669
-154 193
0

63 455
8 810
-72 266
0
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Note 1 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering
Kommuneregnskapet er utarbeidet i henhold til kommuneloven med tilhørende forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk gir ut kommunale regnskapsstandarder (GKRS).
Kommunen følger gjeldende regnskapsprinsipper.
Arbeidskapitalprinsippet betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet,
fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
Bruttoprinsippet betyr at alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder
også interne finansieringstransaksjoner.
Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er tatt med i
årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. For lån er kun den delen av lån som faktisk
er brukt i løpet av året, ført i investeringsregnskapet. Den delen som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.
Frogn kommune har i 2016 endret prinsipp for bokføring av variabel lønn. Fra og med 2016 vil påløpt ikke utbetalt
variabel lønn bli utgiftsført inneværende år. For 2016 medfører dette en avsetning i regnskapet på 4,4 millioner
kroner.
Anleggsmidler
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av
anleggsmidlene er lavere enn balanseført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, er det foretatt
nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den
økonomiske levetiden. Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med
anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr. 2. dvs. at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost.
Avskrivningene startes året etter at prosjektet er ferdigstilt.
All leasing er behandlet som operasjonell leasing.
Omløpsmidler
Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende verdi.
Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende

Organisering av kommunens virksomhet
Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak av
de tjenester som er organisert i følgende IKS, AS og administrative samarbeid.
Organisasjonsform/ eiere

Deltakende kommuner/eiere

Verts-kommune

Adresse

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård,
Ski, Vestby, Ås og Akershus
fylkeskommune

Sekretariatet holder til i
Oppegård.

Postboks 510
1411 Kolbotn

Regionråd
Follorådet

13

Regnskap 2010
Organisasjonsform/ eiere
Aksjeselskaper

Alarmsentral Brann Øst AS

Drøbak vaskeri AS
Ferjeselskapet Drøbak-Hurum-Svelvik AS
Follo Futura AS

Deltakende kommuner/eiere

Verts-kommune

Adresse

Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden,
Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad,
Eidsberg, Rakkestad, Marker, Aremark,
Råde, Våler, Rygge, Enebakk, Frogn,
Oppegård, Ski, Vestby og Ås
Frogn

Moss

Postboks 716 Krapfoss
1509 Moss

Frogn

Frogn og Hurum

Frogn

Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og
Ås kommuner, Akershus fylkeskommune,
samt Ås, Ski, Frogn og Vestby Rotary

Ås

Holterkollveien 2
1440 Drøbak
Havnegaten 4
1440 Drøbak
Postboks 112
1431 Ås

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski
og Ås
Frogn, Ski og Vestby

Ski

Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås

Ås

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård,
Ski, Vestby, Ås
Frogn, Ås, Ski, Oppegård, Nesodden
og Enebakk
Ås, Vestby (Frogn og Nesodden
samarbeidsavtale)

Ås

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård,
Ski, Vestby og Ås

Ski

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård,
Ski, Vestby og Ås
Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og
Ås

Ås

Interkommunale selskaper (IKS)
Follo lokalmedisinske senter IKS
Follo Kvalifiseringssenter IKS
Follo Ren IKS
Krise- og incestsenteret i Follo IKS
Follo Brannvesen IKS
Søndre Follo Renseanlegg IKS

Ski

Ski
Vestby

Vardåsveien 3
1400 Ski
Postboks 3010
1402 Ski
Kveldroveien 4
1407 Vinterbro
Langbakken 9
1430 Ås
Postboks 364
1401 Ski
Haugerveien 175
1540 Vestby

Selskaper organisert etter kommuneloven § 27
Follo barnevernvakt
FIKS (Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat)
Kemneren i Follo

Oppegård

Follo Politikammer,
Postboks 3390
1402 Ski
Postboks 195
1431 Ås
Postboks 510
1411 Kolbotn

Samarbeidsavtale
Hurum, Røyken, Asker, Bærum, Oslo,
Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i
Oppegård, Ski, Ås, Nesodden og Frogn
indre Oslofjord
kommune.
Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård,
Follo barne- og ungdomsskole
Ski, Vestby og Ås
Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski
Follo Byggetilsyn
og Ås
Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski,
IKT- Follo
Nesodden, Vestby og Ås
Enebakk, Frogn, Nesodden, Vestby
Kompetansehjulet Follo (KHF)
Oppegård, Ski og Ås
Miljørettet helsevern
Landbrukskontoret i Follo §28
Tolketjenesten i Follo

Oslo ivaretar det
daglige arbeid
Ski
Ski
Oppegård
Enebakk

Enebakk, Frogn og Nesodden

Frogn

Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby
og Ås
Enebakk, Frogn, Ski, Vestby og Ås

Ås
Ski

Postboks 4735
Sofienberg
0506 Oslo
St Hansveien 9
1400 Ski
Postboks 3010
1402 Ski
Postboks 510, 1411
Kolbotn
Enebakk sykehjem,
Kopåsvn 5
1914 Enebakk
Postboks 10
1441 Drøbak
Postboks 183
1431 Ås
Postboks 3010
1402 Ski

Stiftelser

Akershusmuseet, avd. Follo museum

Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby,
Ås, Follo historielag og Akershus
fylkeskommune

Frogn

Belsjøveien 17
1440 Drøbak

I tillegg er det etablert en rekke administrative samarbeidsgrupper og nettverk på leder- og faglig nivå. I enkelte av
disse møter (fast og/eller etter behov) representanter fra Akershus fylkeskommune og regionalt.
Mer informasjon om samarbeid i Folloregionen kan du finne her:
http://www.follo.no/folloradet/Interkommunale-virksomheter/Oversikter
14

Regnskap 2010

Note 2 Arbeidskapital
1000 kroner
Balanseregnskapet:

31.12.2016

31.12.2015

2.1 Omløpsmidler

579 611

484 407

2.3 Kortsiktig gjeld

-202 977

-202 592

Sum arbeidskapital

376 634

281 815

Endring

94 819

Drifts- og investeringsregnskapet:
Anskaffelse av midler:
Inntekter driftsregnskap
Inntekter investeringsregnskap

1 082 940
258 540

Innbetalinger vedrørende eksterne finanstransaksjoner

330 395

Sum anskaffelse av midler

1 671 875

Anvendelse av midler:
Utgifter driftsregnskap eks. avskrivninger
Utgifter investeringsregnskap

1 002 295
554 884

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

1 671 875

103 945

Sum anvendelse av midler

1 661 124

1 661 124

Anskaffelse - anvendelse av midler
Endring ubrukte lånemidler (reduksjon)
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet

10 751
84 068
94 819

Endring arbeidskapital i balansen

94 819

Differanse

0

Endring i kommunens balanseførte arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Dette skal
samsvare med differansen mellom anskaffelse og anvendelse av midler, korrigert for endring i ubrukte lånemidler,
som vist ovenfor.

Note 3 Pensjon
1000 kroner
Generelt om pensjonsordningene i kommunen
Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens
pensjonskasse (SPK). Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i
tillegg ektefelle- og barnepensjon.
Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte
regler. AFP for 62-64 år er ikke forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til
dekning av framtidige AFP-pensjoner.
Regnskapsføring av pensjon
Etter § 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes
på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell
mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes
premieavvik, og skal inntektsføres- eller utgiftsføres i driftsregnskapet.
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Pensjonskostnad (F§ 13-1 C)
Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
-forventet avkastning på pensjonsmidlene
= Netto pensjonskostnad (ekskl. administrasjon)
+ Sum amortisert premieavvik
+ Administrasjonskostnad
= Samlet pensjonskostnad (inkl. administrasjon)

KLP

SPK

SUM

2015

48 191
33 084
-31 629
49 646
10 112
3 179
62 937

8 845
5 571
-4 339
10 077
-529
304
9 852

57 036
38 655
-35 968
59 723
9 583
3 483
72 789

54 140
37 404
-35 528
56 016
9 874
3 720
69 610

Ansattes andel av pensjon
Ansatte trekkes 2 % av bruttolønn. For 2016 utgjorde pensjonstrekk 8 856 243 og for 2015 utgjorde dette kroner
8 379 503.
Hvis innbetalt premie overstiger netto pensjonskostnad skal premieavviket inntektsføres og balanseføres mot
kortsiktig fordring. Motsatt, hvis innbetalt premie er lavere skal premieavviket utgiftsføres og balanseføres mot
kortsiktig gjeld.
Premieavviket tilbakeføres igjen med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, 1/10 per år for
premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Årets premieavvik
Innbetalt premie (ekskl. administrasjon)
Netto pensjonskostnad (ekskl. administrasjon)
Årets premieavvik
Arbeidsgiveravgift av premieavviket 14,1%

Akkumulert premieavvik
Akkumulert 01.01
+/- Premieavvik for året
-/+ Resultatført tidligere års premieavvik
= Akkumulert premieavvik 31.12
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 14,1%

KLP

SPK

SUM

2015

49 510
49 646
-136

11 106
10 077
1 029

60 616
59 723
893

54 991
56 015
-1 024

-19

145

126

-144

KLP
71 312
-136
-10 115

SPK
-4 212
1 029
529

Sum
67 100
893
-9 586

2015
77 853
-1 024
-9 729

61 065

-2 654

58 411

67 100

8 610

-374

8 236

9 461

Kommunens beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis
anleggsmidler og langsiktig gjeld.
Pensjonsmidler og forpliktelse

KLP

SPK

Sum

Arb.g avg

2015

Arb.g avg

Brutto pensjonsmidler 31.12
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12

731 749
-847 962

110 796
-153 687

842 545
-1 001 649

-22 434

823 680
-970 339

-20 679

= Netto pensjonsforpliktelse

-116 213

-42 891

-159 104

-22 434

-146 659

-20 679

Det skal foretas en ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny
beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for
pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket
mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvik for
pensjonsmidlene.
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Faktisk verdi 01.01.
Estimert verdi 01.01. (regnskap01.01)

KLP
Midler
688 811
675 234

= Estimatavvik midler/ forpliktelse pr. 01.01.

-13 577

Estimerte størrelser, faktiske størrelser,
estimatavvik

SPK
Midler
95 351
134 869

Forplikt.
-791 057
-809 606
-18 549

Økonomiske forutsetninger
Forventet avkastning pensjonsmidler (§ 13-5 F)
Diskonteringsrente (§ 13-5 E)
Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B)
Forventet årlig G-regulering (§ 13-5 D)
Forventet pensjonsregulering

Forplikt.
-160 966
-139 271

39 518

21 695

SUM
Midler
784 162
810 103

Forplikt.
-952 023
-948 877

25 941

3 146

KLP

SPK

2015

4,65 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %

4,30 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %

4,65 og 4,35%
4,00 %
2,97 %
2,97 %

Premiefondet er et fond som for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler å premiefondet kan bare
benyttes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremkommer ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet
reduserer faktisk betalt pensjonspremie.
Premiefond
Bruk av premiefond
Innestående 31.12.

KLP

SPK

10 000
32 807

0
0

Note 4 Garantiansvar
1000 kroner
Gitt overfor - navn
Bjerkeveien barnehage
Drøbak Montessori stiftelse (8317.50.89864)
Drøbak Montessori stiftelse (8317.50.89988)
Drøbak Montessori stiftelse (8317.50.90315)
Drøbak Montessori stiftelse (8317.53.88853)
Sogstieika Barnehage
Stiftelsen LIV
Tertitten Barnehage BA
Dyrløkketoppen Barnehage
Digerud Grendestue
Follo lokalmedisinske senter og legevakt IKS
Drøbak Bluesfestival
Hagen Maskin1
Drøbak-Frogn idrettslag

Adresse
Bjerkeveien 4, Drøbak
Drøbak
Drøbak
Drøbak
Drøbak
Drøbak
Langbakken 9, Ås
Pb 1055 City, Drøbak
Drøbak
Nordre Frogn
Ski
Drøbak
Hurum
Drøbak

Beløp pr
31.12.16
6 789
11 238
2 049
417
6 885
1 646
960
4 293
2 713
277
10 005
0
0
500

Beløp pr
31.12.15
7 078
11 625
2 173
442
7 278
1 764
1 056
4 480
2 978
301
10 350
100
239
0

Utløper dato
01.04.2040
10.06.2033
21.12.2033
15.09.2045
18.05.2034
31.12.2027
01.12.2026
21.10.2039
15.01.2027
Ikke angitt
Ikke angitt
Ukjent
Ukjent
05.12.2026

Sum garantiansvar
47 662
49 864
1
Dette er en garanti som er feiloppført i 2015. Frogn kommune har ikke stilt garanti, men det er i dette tilfellet stillet en garanti overfor Frogn
kommune.

Kommunen har i løpet av året ikke innfridd noen garantier.
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Note 5 Aksjer og andeler i varig eie
1000 kroner
Balanseført verdi
Selskapets navn
AKSJER
A/S Bilf. Drøbak/Hurum
A/S Finnegården
A/S Villa Parr, nr. 1 B
Alarmsentral Brann Øst (Follo Varslngssentral)
Biblioteksentralen
Drøbak Vaskeri
Filmparken AS
Follo Futura AS
Oslofjorden vekstsenter
ANDELER
A/L Drøbak B.B.L.
A/L Karlsrud Brl
Andelskapital Viken Skog BA
Bjerklund brl
Brl Niels Carlsensgt. 17
Eldreprosj. Drøbak sentr.
Folkvang Samf.hus A/L
Follo Ren
Haukåsen Brl. 11/142
Innskuddskapital Follo lokalmedisinskesenter
KLP egenkapitalinnskudd avtale 0215-200
Lensmannsvingen Brl. andel nr 55
Mohagen sykehjem
Storgaten brl.
Tamburbakken brl
Ullerudåsen brl. Jerpefaret
Åsgård brl. Valhallvn. 2E
Sum

Salg av andeler
Rugdeveien 4I

Eierandel i
selskapet

Markedsverdi

6 aksjer

ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent

34
605
160
385
2
1 012
1
894
23

34
605
160
385
2
1 012
1
894
23

ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent

0
400
66
1 200
450
200
0
199
1 384
276
18 030
2 610
0
500
573
1 360
350
30 714

0
400
66
1 200
450
200
0
199
1 820
276
15 960
2 610
0
500
573
1 360
350
29 080

11000 aksjer
3 aksjer
15 aksjer
447 aksjer
46 aksjer

2 andeler
2 andeler

7 andeler
13,8 % eierandel

2 andeler
8 andeler

Tilgang/
Avgang

-436
2 070

1 634

Bokført verdi ved
salgstidspunktet
435

18

Salgsverdi
477

31.12.2016

31.12.2015

Bokført verdi pr. 31.12
0
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Note 6 Investering, utvalgte større prosjekter
1000 kroner, budsjett til og med 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

Helsebygg Ullerud
Boligprosjekter samlet
Svømme-/badeanlegg inkl. oppgradering Frognhallen
Seiersten stadion - oppgradering av anlegg
Flerbrukshus
Investeringer i boliger til bosetting av flyktninger
Energy Performance Contracting
Brygger sjøtorvet
Hovedplan vann og avløp
Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018

Budsjett
2016
273 784
57 453
91 085
12 662
9 858
39 979
30 000
15 940
26 565
18 476

Budsjett
totalt1
351 839
136 387
115 420
86 665
78 334
39 979
30 000
17 000
34 651
18 476

Regnskap
2016
252 909
69 124
100 564
1 997
14 584
0
2 987
17 198
9 790
353

Regnskap
totalt
330 964
135 058
124 899
76 000
83 060
0
2 987
18 258
17 876
353

20 875
1 329
-9 479
10 665
-4 726
39 979
27 013
-1 258
16 775
18 123

575 802

908 751

469 506

789 455

119 296

Ubrukt

Kostnadsavvik
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Planlagt
ferdig
2017
Varierer
2018
2016
2016
2016
2017
2017
2016
2018

Budsjett til og med 2016, dvs. for prosjekter som Helsebygg og Badeland vil totalt bevilget avvike fra dette.

1 – HELSEBYGG ULLERUD
Bygget overtas av totalentreprenøren, og tas i bruk våren 2017
2 – BOLIGPROSJEKTER – SAMLET
Videreføres i henhold til Handlingsprogrammet 2017-2020.
3 – SVØMME- / BADEANLEGG INKL. OPPGRADERING AV FROGNHALLEN
Fremdriften er i henhold til plan. Det er vedtatt en totalramme for svømme-/badeanlegget, og budsjettene for 2016,
2017 og 2018 er periodisert i henhold til skissert fremdriftsplan. Det vil likevel oppstå enkelte
periodiseringsutfordringer spesielt rundt årsskiftet, som gir seg utslag i avvik for det enkelte regnskapsår, men som
ikke påvirker totalrammen. Avviket for 2016 tilsvarer ca. en halv månedlig utbetaling.
4 - SEIERSTEN STADION - OPPGRADERING AV ANLEGG
Prosjekt ferdigstilt. Frogn kommune har foreløpig ikke overtatt undervarmeanlegget. Sluttoppgjør gjenstår.
5 – FLERBRUKSHUS
Prosjektet er ferdigstilt. Sluttoppgjør gjenstår.
6 – INVESTERINGER I BOLIGER TIL BOSETTING AV FLYKNINGER.
Behovet ble kraftig redusert i 2016.
7 – ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC)
Gjennomføres i henhold til plan i 2017.
8 - BRYGGER SJØTORGET.
Forsinket, blir ferdigstilt i løpet av de tre første månedene 2017.
9 - HOVEDPLAN VANN OG AVLØP
Ubrukte midler skyldes prosjekt som er startet og forventes ferdigstilt i løpet av 2017. Forsinkelser på grunn av at
prosjektene er avhengig av avtale med grunneier, for å ha kommunalt anlegg på privat grunn.
10 - UTSKIFTING AV OLJEFYRINGSANLEGG INNEN 2018
Utsatt fra 2016 til 2017. Delvis gjennomføring samme med EPC i 2017.
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Note 7 Avsetning og bruk av fond
1000 kroner
Samlet avsetning og bruk av fond i året

2016

2015

Beholdning pr.01.01
Bruk av avsetninger
Avsetninger

185 185
-53 928
69 266

162 639
-22 786
45 331

Beholdning pr. 31.12 i henhold til regnskap

200 523

185 185

Bundne driftsfond - kap. 251

2016

2015

Beholdning pr.01.01
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet
Avsetning til bundne driftsfond

29 288
-6 216
2 279

31 125
-6 605
4 768

Beholdning pr. 31.12

25 351

29 288

Ubundne investeringsfond - kap. 253

2016

2015

Beholdning pr 01.01
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet
Avsetning til ubundne investeringsfond

7 343
0
0

7 343
0
0

Beholdning pr 31.12

7 343

7 343

Bundne investeringsfond - kap. 255

2016

2015

24 590
-23 388
5 563

19 013
0
5 577

6 765

24 590

Beholdning pr 01.01
Bruk av bundne investeringsfond
Avsetning til bundne investeringsfond
Beholdning pr. 31.12

Disposisjonsfond - kap. 256

2016

2015

Beholdning pr.01.01
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet
Avsetning til disposisjonsfond

123 964
-2 666
-21 658
61 424

105 159
-1 180
-15 001
34 986

Beholdning pr. 31.12

161 064

123 964
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Bundne driftsfond (selvkostfond, øremerkede tilskudd etc.) med saldo over 200 000 kroner
Selvkost Renovasjon
Selvkost Vann
Tap på startlån
Boligtilskudd Husbanken
Natur- Kystsone- og fiskeforvaltning
Innskudd båthavner
Prosjektmidler - Inn på tunet
Utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølging Barn, unge og familier
Ungdomslosen
Folkehelse
Etterutdanningsmidler
Arvemidler Pleie og Omsorg
Kompetansemidler Helse og Velferd
Kulturminnevern
Skoleeiernettverket
Tilskudd til etter- og videreutdanning Psykisk helse og Rus
Fritid med bistand
Omsorg ved livets slutt
Fribyordning forfulgte avistegnere
Opplæring Brukerstyrt Personlig Assistanse
Agresso-samarbeid
Prosjektskjønn Miljø, idrett og kommunalteknikk
Sum fond over kr. 200 000
Sum fond under kr. 200 000
Totalsum bundne driftsfond

Saldo
31.12.2016
7 775
3 991
1 737
1 599
1 257
1 139
633
500
460
447
423
385
362
350
350
300
300
243
242
238
207
200
23 136
2 215
25 351

Saldo
31.12. 2016
5 559
477
180
100
450

Bundne investeringsfond (øremerkede tilskudd etc.)
Ekstraordinære innbetalinger startlån
Tilfluktsrom
Ballbinge Heer
Vei Gylteholmen
Tiltaksplan for idrett, fr.l.liv og nærmiljø
Sum bundne investeringsfond

6 765

Avsetninger disposisjonsfond 2016

2016

Budsjettert avsetning inkludert mindreforbruk 2015 på kr 28 146
Avsatt mindreforbruk enhetene 2016 (ihht delegert myndighet)
Andre avsetninger til disposisjonsfond
Samlet avsetning

53 427
7 542
456
61 425

Bruk av disposisjonsfond 2016

2016

Budsjettert bruk (inkludert overført mindreforbruk 2015 kr. 17 176)
Merforbruk enhetene 2016 (i henhold til delegert myndighet)
Samlet avsetning

18 153
3 506
21 659

Det avsettes mer til og benyttes mer av disposisjonsfond enn det som er budsjettert. Denne meravsetningen eller
bruken er etter delegert myndighet og en praksis Frogn kommune har hatt i mange år. Enhetene får overført en del
av underskudd og overskudd til påfølgende år. Oversikten under viser hvor mye enhetene får med seg inn i 2017 av
mindreforbruk eller merforbruk.
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Enhetenes mer/ mindreforbruk 2016 – til overføring 2017
Rådmannsgruppa
IKT
Økonomi
Personal, organisasjon og politiske tjenester
Barnehager
Skoler samlet 1
Pleie og omsorg i institusjon
Hjemmebaserte tjenester
Utvikling, tilrettelegging og omsorg
Enhet for barn, unge og familier
Helse og koordinering
Psykisk helse og rustjenester
Kultur og fritid
Eiendomsforvaltning

144
253
157
273
-882
910
1 247
-575
950
-720
1 155
429
348
347

Sum fordelt
1
Skolene ses samlet ettersom rammene for skolene vedtas av kommunestyret som en felles ramme.

4 036

Andre avsetninger til disposisjonsfond
Overskudd bevillingsinntekt
Opplæring Helsebygget
Sum andre avsetninger

130
326
426

Note 8 Kapitalkonto
1000 kroner
DEBET

Debetposter i året:
Avsk..: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Avdrag på utlån - sosiale utlån
Avdrag på utlån - andre utlån
Salg av varig driftsmiddel
Bruk av lånemidler
Endring pensjonsforpliktelser KLP(økning)
Tap utlån
Endring netto forpliktelse SPK
Endring aga netto forpliktelse SPK
Salg av andeler

KREDIT

53 386
75
8 566
11 108
317 342
38 590
120
24 073
2 368
436

IB per 1.1

314 740

Kreditposter i året:
Akt.: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Kjøp av aksjer og andeler
Utlån - sosiale utlån
Utlån - andre utlån
Avdrag på eksterne lån
Aktivert egenkapitalinnskudd KLP
Endring pensjonsmidler SPK
Endring pensjonsmidler KLP
Endring aga netto forpliktelse SPK

554 428
0
358
21 626
58 431
2 070
7 279
42 938
613

UB per 31.12

546 419

Kapitalkonto er balanseført verdi av anleggsmidler minus langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. Kapitalkontoen viser
egenkapitalfinansiert andel av anleggsmidlene.
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Note 9 Overføringer til interkommunalt samarbeid
1000 kroner
REGIONRÅD
Follorådet
INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS)
Follo legevakt IKS
Follo lokalmedisinske senter IKS
Follo Kvalifiseringssenter IKS
Follo Ren IKS
Incestsenteret i Follo IKS
Krisesenteret i Follo IKS
Follo Brannvesen IKS
Follo distriktsrevisjon IKS
Søndre Follo Renseanlegg IKS
SELSKAPER ORGANISERT ETTER KOMMUNELOVENS § 27
Follo barnevernvakt
FIKS (Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat)
Kemneren i Follo
SAMARBEIDSAVTALE
Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord
Follo barne- og ungdomsskole
IKT- Follo
Landbrukskontoret i Follo § 28
STIFTELSER
Akershusmuseet, avd. Follo museum
Sum

23

2016

2015

365

366

0
4 063
4 849
12 234
148
1 490
12 679
339
2 405

2 199
0
4 061
13 322
134
1 441
12 115
1 000
2 505

676
234
1 767

644
221
1 852

55
3 222
1 061
743

54
2 379
530
720

78
46 408

78
43 623
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Note 10 Varige driftsmidler
1000 kroner
Utstyr / maskiner / transportmidler
Anskaffelseskost 01.01
Årets tilgang
Årets avgang
Anskaffelseskost pr. 31.12
Tidligere års avskrivninger
Årets avskrivninger
Nedskrivninger
Akkumulerte avskrivninger
Bokført verdi pr. 31.12.

EDB-utstyr, kontormaskiner
30 604
5 832
0
36 436
9 342
5 979
0
15 321
21 115

Anleggs-maskiner
mv.
16 458
9 019
0
25 477
5 505
1 815
0
7 320
18 157

Tekniske
anlegg
190 603
14 081
0
204 684
96 442
9 411
0
105 853
98 831

SUM
237 665
28 932
0
266 597
111 289
17 205
0
128 494
138 103

0
5 år
Lineær

0
10 år
Lineær

0
20 år
Lineær

0
-

750 418
62 727
7 509
0
70 236
680 182

Tomter
106 558
0
0
106 558
0
0
0
0
106 558

SUM
1 707 806
525 496
11 108
2 222 194
407 472
36 182
0
443 654
1 778 540

0
50 år
Lineær

0
-

0
-

Gevinst ved salg av anleggsmidler
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Faste eiendommer og anlegg
Anskaffelseskost 01.01
Årets tilgang
Årets avgang
Anskaffelseskost pr. 31.12
Tidligere års avskrivninger
Årets avskrivninger
Nedskrivninger
Akkumulerte avskrivninger
Bokført verdi pr. 31.12

Boliger, skoler, veier
1 158 952
217 374
11 108
1 365 218
344 745
28 673
0
373 418
991 800

Gevinst ved salg av anleggsmidler
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Adm.bygg,
sykehjem m.v.
442 296
308 122

0
40 år
Lineær

I 2016 er balansen omarbeidet slik at den viser anskaffelseskost og akkumulerte avskrivinger på varige driftsmidler. Årets note vil
derfor ikke være direkte sammenlignbar mot fjorårets note. Prosjekter som ikke er ferdige er inkludert i årets anskaffelser.
I 2013 overtok Frogn kommune vann- og avløpsanlegg knyttet til kommunens hytteområder. Disse anleggene har en
anskaffelseskost ved overtagelse på 36 millioner kroner. Anleggene inngår pr. 31.12.2016 ikke i kommunens anleggsmidler, men
vil bli inkludert i 2017.

Salg
Kommunen har i 2016 overdratt Gang/ sykkelveien Dalsbakken – Glennekrysset til Fylkeskommunen.
Bokført verdi ved
salgstidspunktet
11 108

Salg av varige driftsmidler
Dalsbakken-Glennekrysset RV 157

Salgsverdi
10 731

Bokført verdi pr.
31.12
0

Alle utgifter i forbindelse med prosjekt Dalsbakken – Glennekrysset er forskuttert av kommunen. Akershus Fylkeskommune
forplikter seg til senest ved utgangen av 2025 å tilbakebetale Frogn kommune.
Overdragelsessummen er i regnskapet ført som en fordring på Fylkeskommunen.
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Vesentlige leiekontrakter
Frogn kommune har inngått avtale om leie av lokaler. De vesentligste er;
Adresse
Grenåveien 1
Hestehagen

Utgift 2016 Kommentarer
1 208 Avtalen inngått frem til 31.12.2021, med opsjon på ytterligere 5 år
1 171 Avtale utløper i 2017, med opsjon på 2 år.

Note 11 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler, obligasjoner
Kommunen har i løpet av 2016 ikke hatt markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Finansreglementet åpner for å
benytte slike produkter, men med lav finansiell risiko. I Finansreglementet er det åpning for plasseringer med
mindre enn 12 måneders løpetid. Kommunen har ikke obligasjoner som holdes til forfall.

Note 12 Rentebytteavtaler
1000 kroner
Det er tidligere inngått til sammen tre rentebytteavtaler.
Følgende kontantstrømsikringer er inngått:
Kontraktsnummer
1105187/140570
1105188/14071
060630.0381

Vilkår
Betale fast rente 2,941 %, motta 3 MND NIBOR
Betale fast rente 3,403 %, motta 3 MND NIBOR
Betale 3 MND NIBOR -0,16 %, motta fast rente på 4,75 %

Hovedstol
75 000
75 000
100 000

Varighet
21.6.2017
15.6.2022
15.9.2021

1)

På tidspunktet avtalen ble inngått var formålet å endre fast rente på obligasjonslån NO0010325285 til flytende rente, jamfør finansreglementet til
kommunen punkt 7.5.

Formålene med kontantstrømsikringene er å redusere risikoen for økte rentekostnader i låneporteføljen bestående
av flytende lån ved en renteoppgang, jamfør finansreglementet til kommunen punkt 7.5.
Det er ikke inngått nye rentebytteavtaler i 2016, og det har ikke vært noen endringer i avtalevilkårene for
rentebytteavtalene i 2016. Det vises til årsmeldingens vedlegg 1.
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Note 13 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid
1000 kroner
31.12.2015
Kommunal virksomhet - navn:

31.12.2016

Fordringer

Gjeld

Fordringer

Gjeld

Langsiktige poster

0

0

0

0

Kortsiktige poster

0

0

0

0

Sum langsiktige poster

0

0

0

0

Note 14 Langsiktig gjeld og avdrag
1000 kroner
Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven § 50 nr. 7, ved å vekte gjenværende levetid på
driftsmidlene i forhold til bokført verdi totalt. Metoden gir et krav til minste avdrag som avviker fra faktisk kapitalslit
på lånefinansierte anleggsmidler. Normalt vil denne beregningsmåten gi et lavere krav til minste avdrag enn
kapitalslitet på lånefinansierte anleggsmidler.

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet
Beregnet minsteavdrag i forhold til benyttet modell
Avvik

2016

2015

32 023
32 023

30 512
30 512

0

0

Alternativt kunne kommunen beregnet utgiftsførte avdrag med kapitalslit på lånefinansierte anleggsmidler, beregnet
som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler multiplisert med årets avskrivninger, som vist nedenfor.

Alternativ beregning

2016

2015

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet
Beregnet minsteavdrag i forhold til forenklet modell

32 023
37 848

30 512
34 354

Avvik

-5 825

-3 842

For 2016 er det betalt for mye avdrag på 11,2 millioner kroner. Dette er ført som forskuddsbetalt og vil bli utgiftsført
i regnskapet for 2017. Man mener dette er riktig i og med at kommunestyret eksplisitt i Handlingsprogrammet har
tatt stilling til at man kun betaler minimumsavdrag.
Per 31.12.2016 var 89 % av lånegjelden plassert i flytende rente og 11 % av lånegjelden plassert i fast rente. Startlån
er plassert til både flytende og fast rente og er lån til videre utlån. Kommunens gjennomsnittlige vilkår for
gjeldsporteføljen var 1,78 % per 31.12.2016. For mer informasjon om sammensetning av kommunens
gjeldsportefølje, vises det til årsmeldingen.
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Fordeling lånegjeld

2016

2015

Kommunalbanken
Nordea
Obligasjonslån
Verdipapirmarkedet
Byggelån
Husbanken – startlån

577 499
211
100 000
465 613
216 000
63 717

298 180
255
100 000
468 545
138 000
75 081

1 423 040

1 080 061

147 523

63 455

Sum (kommunens langsiktige gjeld)
Ubrukte lånemidler

Vedrørende ytterligere og utfyllende opplysninger om låneporteføljen vises til egen finansrapport som er vedlegg til
årsmeldingen.
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Note 15 Selvkost
1000 kroner
Frogn kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av
selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen
Momentum Selvkost Kommune.
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne
av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke
skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det
enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte
områder og de to regnskapene vil ikke være direkte sammenlignbare.
I selvkostkalkyen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger,
kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).
Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av
fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en
alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske
rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente.
Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng. I 2016 var denne lik 1,684 %.
Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i
selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et
overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En
generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag
skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som
er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må
et overskudd som stammer fra 2016 i sin helhet være disponert innen 2021.
I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide forkalkyler i forkant
av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget
for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente,
utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha
målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene.
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Samlet etterkalkyle 2016
Vann
12 878
488
13 366
9 712
2 188
1 112
247
11
1
13 272
94
100,7 %
3 832
94
65
3 991

Gebyrinntekter
Øvrige driftsinntekter
Driftsinntekter
Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente (1,68 %)
Indirekte netto driftsutgifter
Indirekte avskrivningskostnad
Indirekte kalkulatorisk rente (1,68 %)
Driftskostnader
Resultat
Kostnadsdekning i %
Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,68 %)
Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12

Feiing
2 049
0
2 049
2 035
0
0
52
0
0
2 087
-38
98,2 %
-82
-38
-2
-121

Gebyrinntekter
Øvrige driftsinntekter
Driftsinntekter
Direkte driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Kalkulatorisk rente (1,68 %)
Indirekte netto driftsutgifter
Indirekte avskrivningskostnad
Indirekte kalkulatorisk rente (1,68 %)
Driftskostnader
Resultat
Kostnadsdekning i %
Fremførbart underskudd 01.01
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,68 %)
Fremførbart underskudd 31.12

Avløp
21 511
-40
21 471
15 718
2 495
1 150
346
15
1
19 726
1 746
108,8 %
-3 157
1 746
-38
-1 450

Reguleringsplaner
84
2
86
36
0
0
6
4
0
46
40
186,2 %
-497
40
-8
-466

Renovasjon
12 137
25
12 162
13 624
0
2
171
1
0
13 798
-1 636
88,1 %
9 268
-1 635
142
7 775
Bygge- og
eierseksj.saker
4 327
75
4 402
3 953
3
318
7
1
4 283
119
102,8 %
-2 792
119
-49
-2 722

Slamtømming
2 418
77
2 495
1 770
0
0
20
0
0
1 791
704
139,3 %
-1 128
704
-13
-437

Totalt
48 944
550
49 494
40 824
4 683
2 264
785
28
3
48 586
908
101,9 %
8 815
908
156
9 879

Kart og
oppmåling
1 253
0
1 253
1 166
72
6
96
19
1
1 360
-107
92,1 %
-1 155
-107
-20
-1 282

Totalt
7 712
77
7 788
7 191
75
6
471
30
2
7 775
13
100,2 %
-4 705
13
-79
-4 771

Det er ikke gjort noen beregning av selvkost på SFO i 2016. Alle SFO-ene, med unntak av Dyrløkkeåsen, viser et
regnskapsmessig merforbruk, uten å inkludere kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV),
avskrivninger og indirekte kostnader. Uten FDV, avskrivninger og indirekte kostnader er merutgiften til kommunen
ca. 2,6 millioner kroner.
For kostpenger er det enkelte av skolene som har et ørlite mindreforbruk på mat. Skolene har samlet fått overført
0,9 millioner kroner fra 2016 til 2017 og dette inkluderer mindreforbruket på matpenger på ca. 15 000 kroner.

29

Regnskap 2010

Note 16 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor
1000 kroner
Årsverk
Antall årsverk i kommunen

2016 faste

2016 variable

2015 faste

2015 variable

805

69

793

69

Ytelser til ledende personer, 1 000 kroner
Rådmann
Lønn
Utgiftsført pensjon
Ordfører
Lønn1
Utgiftsført pensjon

2016

2015

1 120
174

1 039
172

875
148

1 044
173

1

I 2015 hadde Frogn kommune et ordførerbytte etter valget og beløpene er derfor vesentlige høyere enn i 2016. Lønn for 2015 inkluderer etterlønn
til avtroppende ordfører i tre måneder.

Godtgjørelse til revisor
Kommunens revisor er KPMG AS. I tillegg har kommunen kjøpt forvaltningsrevisjon fra revisjonsselskapet BDO AS.
Frogn kommune var deleier i Follo distriktsrevisjon IKS frem til 31.12.2015. I 2016 er regnskapet belastet med
295 000 som er endelig oppgjør i forbindelse med uttreden av selskapet.
Godtgjørelse til revisor

Regnskapsrevisjon

Forvaltningsrevisjon

Rådgivning

258

72
320
392

31

KPMG AS
BDO AS
Sum

258

31

Note 17 Betingete forhold og hendelser etter balansedagen
Kommunen har for tiden ingen pågående tvister for rettsapparatet. Kommunen har imidlertid bestridt et krav på om
lag 6 millioner fra entreprenør, som et sluttoppgjør for oppføring av flerbrukshuset «Smia». Dersom partene ikke
kommer til enighet, har entreprenøren varslet at han vil gå til søksmål mot kommunen. Det økonomiske oppgjøret
for «Smia» er således uavklart, og kan bli avgjort i rettsapparatet.

Note 18 Tilskudd til private barnehager
Avregning av tilskuddssatser til de private barnehagene i Frogn kommune viser at det er utbetalt
ca. 920 000 kroner for mye i tilskudd i 2016. Ettersom tilskuddet baserer seg på tidligere års regnskapstall er det
ingen endring i tilskuddssatsen, men det er endringen i barnetallene i de private barnehagene som gjør at det blir en
avregning av tilskuddet. For 2016 er det en reduksjon av barn i de private barnehagene som gjør at de skal ha et
lavere tilskudd enn det som er utbetalt. Dette skyldes at de har tatt inn færre barn enn det de hadde ved inngangen
av året.
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Note 19 Endring i regnskapsprinsipper
1000 kroner
Som en følge av endringer i forskrift og årsberetning, ble likviditetsreserven avviklet i 2009. Et ledd i avviklingen av
likviditetsreserven var å føre endring av regnskapsprinsipper i 2007 eller tidligere over til egne kapitalkonti for
endring av regnskapsprinsipper. Endringer gjort etter 2007 er ført direkte mot kontoer for endring av
regnskapsprinsipp.
År
Posteringer tidligere enn 2001 - feriepenger mv
Kompensasjon for mva
Tilskudd til ressurskrevende brukere
Sum endring av regnskapsprinsipp pr. 31.12.2016

2001
2008

31

Beløp pr. 31.12.2016
6 284
-4 102
-7 210
-5 028
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1. Sammendrag - rådmannens kommentarer
1.1 Økonomi

Balanseregnskapet

Driftsregnskapet

Disposisjonsfondet utgjør totalt 161
millioner kroner, før eventuell avsetning av
udisponert overskudd 2016.
Disposisjonsfondet utgjør 14,7 prosent av
de samlede driftsinntektene, noe som
anses som en tilfredsstillende buffer for
kommunens løpende drift. Det er ikke
planlagt med bruk av disposisjonsfondet
utover det som er nødvendig til
egenkapitalinnskudd i pensjonskassen
KLP for kommende fireårsperiode.

Netto driftsresultat 2016 ble på 31 millioner
kroner, eller 3 prosent av driftsinntektene.
Det gode resultatet skyldes økte frie
inntekter på 24millioner kroner og lavere
utgifter til pensjon. Ikke disponert andel av
overskuddet er på 24 millioner kroner og
bruken av denne avgjøres ved
kommunestyrets behandling av
regnskapet i juni 2017.

Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet ble for 2016
avsluttet i balanse. De ti største
investeringsprosjektene for 2016 har en
samlet budsjettramme på 575 millioner
kroner, hvorav det i 2016 påløp utgifter på
til sammen 469 millioner kroner.
Aktiviteten videreføres inn i 2017 med
forventet ferdigstillelse av Helsebygget og
Drøbaksbadet.

Kommunen har fortsatt en betydelig risiko
for økte finanskostnader ved kun mindre
endringer i renten. Med dagens lånevolum
vil en økning av renten med 1
prosentpoeng, gi økte netto
rentekostnader på cirka 12 millioner
kroner. Det er betydelig renterisiko knyttet
til investeringsnivået innen og etter
fireårsperioden.

Kommunen kostnadsfører
pensjonsutbetalingene over flere år og har
ved utgangen av 2016 et akkumulert
premieavvik på 66,6 millioner kroner
inklusive arbeidsgiveravgift.

1.2 Samfunn
Frogn kommune har en svak økning i
samlet innbyggertall fra 1.1.2016 til
1.1.2017. Sammensetningen av
befolkningen endres også noe i 2016 hvor
det er aldersgruppene over 45 år som
vokser, mens aldersgruppene under 45 år
reduseres. Denne trenden så vi også i
2015.

I 2016 ble det bygget om lag 35 nye
boliger som er ca. en tredjedel av den
generelle målsetningen på utbygging av
100 boliger i året. Kommunen kan sette en
øvre grense, men det er markedet som
bestemmer hvor mange boliger som
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faktisk bygges hvert år, og det er derfor
viktig å se flere år under ett. I 2011 ble det
for eksempel bygd 326 boliger. Det ble
vedtatt tre reguleringsplaner i 2016 med
betydning for boligbygging: Haneborgenga
som åpner opp for 100 nye boliger, Belsjø
terrasse ned 23 boenheter og Nedre
Glenne med 8 eneboligtomter.

Beredskapsplanene er reviderte og
oppdatert i henhold til lovverket. Det er
gjennomført en risiko- og
sårbarhetsanalyse for hele kommunen
som følge av anbefalingene fra
forvaltningsrevisjonen.

1.3 Tjenester og brukere

videreutdanning. Denne satsingen på
videreutdanning er opprettholdt.
Enhet barnehager og spesialpedagogisk
team har i 2016 jobbet videre med mål og
strategiplanen (LORG – ledelse, orden,
riktige prosesser og gjennomføringsglede),
som setter kvalitet i fokus innenfor sentrale
områder i handlingsprogram og
virksomhetsplan. Det er gjennomført
kompetanseheving på områdene;
foreldreveiledning (ICDP), barns psykiske
helse, realfag i barnehagen, didaktikk
(undervisningslære) og
relasjonskompetanse. Innenfor barnehage
og spesialpedagogisk team er det
utdannet ytterligere 8 barne-, og
ungdomsarbeidere, 3 studenter tar
barnehagelærerutdanning deltid, 2 tar
styrerutdanning.

Oppvekst
Trivselen i Frogn-skolen er fremdeles
svært god. Det arbeides godt med det
psykososiale miljøet på skolene hvor
elevenes tilbakemeldinger danner mye av
grunnlaget for mange av tiltakene som
iverksettes. Til tross for dette er ikke målet
om null mobbing nådd. Resultatene for
elevundersøkelsen gjør at hver enkelt
skole må se på eksisterende tiltak og
vurdere å tenke nytt. Digital mobbing er
økende, denne er skjult og skjer ofte
utenom skoletid, men gir konsekvenser inn
i skolehverdagen. Målet om null mobbing
krever et tett samarbeid av alle aktører
rundt elevene og ikke minst et godt hjemskole samarbeid. Rådmannen vil
intensivere dette på kommunenivå
gjennom samarbeid med Kommunalt
foreldreutvalg og på den enkelte skole.

Oppvekst har i 2016 videreført arbeidet
med tidlig innsats (Kvello-modellen) i
barnehagene og tverrfaglig samarbeid,
bl.a. gjennom ledermøter for en samlet
oppvekst. Det har vært gjennomført
opplæring og dialogkonferanser med
temaet samhandling på tvers av enheter.

I utvikling og iverksetting av tiltak, legges
det stor vekt på at samarbeidet med
innbyggerne i Frogn preges av likeverd og
eierskap. Det legges også stor vekt på
utvikling av tiltak på tvers av tjenester og
enheter. Eksempler på dette er:


Prosjekt ungdomslos, et arbeid
med alvorlig skolefravær i
samarbeid med BUF og
ungdomsskolene.
 Opprettelse av skolefraværsteam,
et tema på tvers av tjenestene i
Det er nå tilsammen 70 lærere som har
deltatt på og gjennomført program for
BUF
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Iverksetting av COS-P grupper på
tvers av tjenestene i BUF
(foreldreveiledningsgrupper)
Samhandling på tvers av enheter
for utvikling av tjenester for barn og
unge med sammensatte vansker
Ulike samarbeidsfora for arbeid
med flyktninger
Flere samarbeidsfora mellom
skolene/ barnehagene og BUF

Organiseringen av de fleste tjenestene for
barn og unge i Frogn i en enhet har i
stadig større grad gitt muligheter for
fleksibel bruk av personellressurser,
utviklingen av tiltak på tvers og utnyttelse
og utvikling av kompetansen i enheten.

Helse, omsorg og velferd
Helsetilstanden i den norske befolkningen
er svært god, også i Frogn. Levealderen er
høy og vil fortsette å øke i fremtiden.
Prognosen for forventet aldersfordeling i
Frogn viser at andelen eldre over 67 år
øker med 5 % frem til 2030. På helse og
sykdom skårer vi noe dårligere enn landet
hva gjelder muskel- og skjelettplager,
psykiske symptomer og kommunen har
noe høyere medisinbruk i befolkningen.
Andelen krefttilfeller pr år og forekomst av
demens er økende på lik linje med resten
av landet.

Vi ser en økning i antall utskrivningsklare
pasienter og betalingspliktige døgn fra
sykehuset samtidig. Dette gir økt trykk på
både institusjonstjenestene og de
hjemmebaserte tjenestene. Helsebygget
overtas våren 2017 og vil dekke behov for
plasser i sykehjem. Utfordringsbilde knyttet
til økte behov for tjenester i innbyggernes

hjem krever økt innsats på
hjemmetjenester fremover. Noen
ressurskrevende brukere har medført
behov for kjøp av plasser, da det har
manglet muligheter og kompetanse for å
ivareta behovene i egen kommune.
Videreførte kostnader i 2017 vil være
utfordrende.

For å sikre helhetlige tjenester til brukerne
har rådmannen prioritert utvikling av felles
begrepsforståelse og felles plattform for
samhandling og ser gode resultater av
dette i praksis. Det jobbes aktivt for å
omfordele ressurser fra «tjenester til alle»
til å sikre nødvendige helse- og
forebyggende tjenester til innbyggerne
som er i risikosonen.

Velferdsteknologiske tiltak er planlagt å bli
tatt i bruk på helsebygget og videre
innføring av teknolog i innbyggernes eget
hjem er i oppstartsfasen.

Det registreres stort behov for
omsorgsboliger til mange vanskeligstilte
grupper med ulike helsemessige
utfordringer. På planstadiet har vi nå
Belsjø Terrasse og Husvikveien. Utvikling
av varierte omsorgsboliger til eldre vil
redusere behovet for sykehjemsplasser og
gi mulighet for å bo lengst mulig i eget
hjem. Det er iverksatt et arbeid med å
vurdere hvilke type -og hvor mange
omsorgsboliger Frogn trenger fremover.

Flyktningetjenesten tok imot 25 flyktninger
og 6 familiegjenforente i 2016 (i 2015 kom
38 flyktninger). Vimpelfabrikken åpnet i
september. Her legges det til rette for
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aktiviteter i samarbeid med Frogn
Frivilligsentral, samtidig startet utviklingen
av lavterskel arbeidsrettet tiltak opp.
Bosetting av flere flyktninger medførte
behov for oppretting av en ekstra
innføringsklasse og utvidet kapasitet på
Follo Kvalifiseringssenter IKS.

Arbeidsledigheten i Frogn holder seg
stabilt på 2 %.

De sosiale tjenestene behandlet flere
søknader fra personer med store og
sammensatte hjelpebehov. Det er økning i
antall mottakere av sosialhjelp blant
alderspensjonister. Det gode samarbeidet
med hjemmebaserte tjenester gjør at NAVkontoret kommer inn med økonomiske
hjelpetiltak tidligere enn før. Dette er en
ønsket utvikling. Alle barnefamilier får
særskilt vurdering med tanke på barnas
muligheter til å delta på idrett, kultur og
andre vanlige aktiviteter.

Kirke, kultur-, idretts- og friluftsliv
Frogn kommune har et blomstrende
kulturliv og rikt kulturtilbud for kommunens
innbyggere. Kommunen samarbeider godt
med en rekke lag- og foreninger når det
gjelder gjennomføringen av
kulturarrangementer.

Kulturskolen ligger godt over
landsgjennomsnittet på 15 prosent
dekningsgrad og ventelistene er redusert
kraftig i løpet av det siste året som følge
av tilbud om bl.a. gruppeundervisning.
Igangsetting av Follo-piloten, med bl.a.
talentutvikling og fordypning av enkelte

fag, og et høyt nivå på undervisningen,
kan bidra til å øke elevtallet.

Ungdomsklubbene har store utfordringer
som følge av endret livsmønster og
ombygging av Frognhallen. Det betyr at
ungdommens «faste base» er borte for en
periode. Nye tiltak gjennom økt bruk av
Dyrløkkeåsen kultursenter er igangsatt.
Bruk av sosiale medier holder
ungdommene i større grad hjemme, dette
gjør at de er vanskeligere å nå.

1.4 Medarbeidere
Frogn kommune er en lærende
organisasjon som stimulerer til faglig og
personlig utvikling. I 2016 har kommunen
rekruttert den kompetansen det har vært
behov for.

God og tydelig ledelse med felles
lederplattform er avgjørende for å skape
og utvikle attraktive arbeidsplasser. Det
har derfor vært gjennomført lederutvikling
gjennom flere år for å sikre at alle ledere i
Frogn har et felles ståsted. I 2016 ble det
satset på å styrke grunnkompetansen hos
lederne gjennom å gi målrettet opplæring i
temaer for å dyktiggjøre lederne i deres
arbeid innen personalområdet.

Det er utarbeidet en verdiplakat med
utgangspunkt i våre felles verdier.
Plakaten er forankret i organisasjonen.
Frogn kommune har vedtatte etiske
retningslinjer for ansatte og folkevalgte.
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I Frogn kommune er arbeidsnærvær et
viktig satsingsområde. Målet er å skape en
attraktiv, inkluderende og helsefremmende
arbeidsplass. Det arbeides med å skape
gode relasjoner og legge til rette for at
ansatte skal kunne opprettholde en sunn
balanse mellom arbeid og privatliv. Målet
om et nærvær på 95% er ikke nådd.

1.5 Kommunikasjon og interne
systemer
Digitalisering er en stor drivkraft for måten
kommunal sektor organiserer og leverer
tjenester på.

Digitalisering legger til rette for økt
verdiskaping og innovasjon, og kan bidra
til å øke produktiviteten i offentlig sektor. I
Frogn kommunes digitaliserings- strategi
er det fokus på gode digitale tjenester og
relevant informasjon til innbyggere og
næringsliv via ulike kanaler. Frogn
kommune er blant de kommunene i landet
som har flest følgere på Facebook sett i
forhold til antall innbyggere.

Forbrukerrådets kommunetest i 2016 viser
at Frogn kommune leverer gode tjenester
til innbyggerne. Informasjonstjenestene
scoret 100% og samlet havnet Frogn på
en 4. plass i Oslo/Akershus og en 19 plass
på landsbasis.

godkjent digitalt format. Digital forsendelse
er standard fra kommunens sak og arkiv
system og sendes via SvarUt til
innbyggernes digitale postkasse.
Elektronisk signering og innsending av
dokumenter til kommunen fra den digitale
postkassen er under etablering.
Dokumenter til de politiske utvalgsmøtene
er tilgjengelig for politikere via eMeetings
for iPad. Løsningen er knyttet til
kommunens sak og arkivsystem og er
tidsbesparende både for politikerne og for
de som tilrettelegger møtene. For
innbyggerne er dokumentene og opptak
av utvalgsmøtene tilgjengelig via
nettsiden.

En fullskala pilot for Digital skole ble
gjennomført skoleåret 2015/16. Prosjektet
ble satt i ordinær drift fra skoleåret
2016/17. Dyrløkkeåsen skole vil ta i bruk
Digital skole fra januar 2017. Ca. 1150
elever og lærere vil da benytte løsningene
med sitt personlige nettbrett.
Velferdsteknologi gir gevinster.
Helsebygget på Ullerud vil benytte mye
moderne teknologi og kommunens strategi
for velferdsteknologi vil bidra til etablering
og bruk av velferdsteknologi i flere aktuelle
virksomheter.

Frogn kommune 31. mars 2017

Harald K. Hermansen
Frogn kommunes nettside skal gi brukerne
en enkel tilgang til den informasjonen de
har behov for. En rekke digitale tjenester
er tilgjengelig via nettsiden. Det arbeides
med digitalisering av byggesaksarkiver og
arkivering av informasjon fra fagsystemer i

Rådmann
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2. Årsberetning - Hovedtall i regnskapet
2.1

Driftsregnskapet

Hovedtall 2015-2016, millioner kroner

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Skatteinntekter
Rammetilskudd
Andre inntekter
Sum driftsinntekter (1+2+3)
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat (4+5)
Netto renteutgifter
Netto avdragsutgifter
Motpost avskrivinger
Netto driftsresultat (6+7+8+9) *
Brukt i investeringsregnskap
Netto avsetninger **
Regnskapsmessig mindreforbruk (10-11+12) ***

Regnskap
2016
552
250
280
1 083
-1 056
27
-17
-32
53
31
0
-8
24

Regulert
budsjett
2016
515
263
276
1 054
-1 041
13
-19
-27
40
7
0
-7
0

Regnskap
2015
492
268
261
1 021
-990
32
-8
-31
49
42
0
-13
28

På grunn av at tallene er rundet av til millioner kroner kan det være mindre avvik fra det
offisielle regnskapet.
Skatteinntekter (1):
Oppdatert skatteanslag fra kemneren i
Follo ble først kjent etter offentliggjøring av
rapporteringen per 2. tertial 2016.
Rådmannen har derfor ikke lagt fram
forslag til justert budsjett til politisk
behandling og budsjettet er derfor ikke
justert i henhold til forventet skatteinngang.
Den høye skatteinngangen i 2016 skyldes
i hovedsak store uttak av utbytter til
personlige skatteytere for inntektsåret
2015, som trolig skyldes tilpasninger i
forkant av skattereformen fra 2016. Dette
gir økt skatt på alminnelig inntekt.
Rammetilskudd (2):
Den høye skatteinngangen gir lavere
rammetilskudd som følge av
inntektsutjevningen, hvor Frogn kommune

har en skatteinngang over
landsgjennomsnittet og én million kroner i
økte inntekter på skatt resulterer i et trekk i
rammetilskuddet på 600.000 kroner.
Inntektsutjevningen skal utjevne de
økonomiske forutsetningene for et
likeverdig tjenestetilbud i kommunene.
Andre inntekter (3):
Dette er i hovedsak enhetenes inntekter
eksklusive bruk av fond. Omfatter salgsog leieinntekter, momsrefusjon,
sykepengerefusjoner og øremerkede
tilskudd osv. Inntektene ble 4 millioner
kroner høyere enn budsjettert. Dette
skyldes i hovedsak at øremerkede tilskudd
og refusjon fra andre kommuner ikke i
tilstrekkelig grad er budsjettert.
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Sum driftsinntekter (4):

Netto driftsresultat (10):

Driftsinntektene ble 29 millioner kroner
høyere enn budsjettert. Avvikene er
forklart i avsnittene ovenfor.

Netto driftsresultat utgjør 3 prosent av
brutto driftsinntekter. Avviket fra budsjett er
forklart i avsnittene over. Ca. 4 millioner
kroner av overskuddet overføres til
enhetene som reserve/buffer i 2017. Ikke
disponert andel av overskuddet er på 24
millioner kroner.

Sum driftsutgifter (5):
Driftsutgiftene ble 15 millioner kroner
høyere enn budsjettert. Hovedårsaken til
avviket er mangelfull budsjettering av
utgifter til varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon, som blant
annet omfatter innleie av
konsulenttjenester og vikarbyrå i
helseenhetene. I tillegg ble avskrivningene
langt større enn budsjettert.
Netto renteutgifter (7):
Netto renteutgifter ble 2 millioner kroner
lavere enn budsjettert som følge av lavere
rente på de flytende lånene.
Netto avdragsutgifter (8):

Brukt i investeringsregnskapet (11):
Det er ikke overført midler fra drift til
investering for finansiering av prosjekter.
Netto avsetninger (12):
Netto avsetninger er på 8 millioner kroner i
2016, det vises til note 7 i regnskapet for
nærmere informasjon.
Regnskapsresultat (13):
Regnskapet for 2016 er avsluttet
med et regnskapsmessig mindreforbruk på
24 millioner kroner.

Avdragene ble ca. 5 millioner kroner
høyere enn budsjettert. Kommunen
beregner minste tillatte avdrag ved å vekte
gjenværende levetid på driftsmidlene i
forhold til bokført verdi totalt. Metoden gir
et krav til minste avdrag som avviker fra
faktisk kapitalslit på lånefinansierte
anleggsmidler. Normalt vil denne
beregningsmåten gi et lavere krav til
minste avdrag enn kapitalslitet på
lånefinansierte anleggsmidler. For
nærmere informasjon vises til note 14 i
regnskapet.

_______________________________________________________________________

Årsmelding 2016

10

2.2 Utvikling av netto driftsresultat
Netto driftsresultat er forskjellen mellom løpende utgifter og inntekter. Netto driftsresultat
kalles også overskudd til investeringer og avsetninger og er det mest sentrale begrepet for
kommunens handlefrihet.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter
7,00%
6,00%

5,90%

5,00%

4,30%

4,00%
2,90%

3,00%

3,00%

2,00%
1,00%
0,00%
2013

2014
Frogn

2015

2016

Kostragruppe 8

Frogn kommunes driftsresultat for 2016 er lavere enn 2015, og også lavere enn
gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 8.
Kommunaldepartementet anbefaler kommunene å planlegge et nivå på netto driftsresultatet
på minst 1,75 prosent. I kommuneplanen er målet satt til 3 prosent og i de fire siste årene har
kommunen levert resultater i nærheten eller bedre enn kommuneplanmålet.
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2.3 Enhetenes rammer og forbruk 2015 i 1 000 kroner
Regulert
budsjett
2016

Regnskap før
avsetninger overunderskudd
2016

Resultat før
avsetninger overunderskudd
2016

Overført overunderskudd
til budsjett for
2017

9 918

8 944

974

144

IKT

14 734

14 262

472

253

Økonomi

11 129

10 871

258

157

POP

21 808

20 598

1 210

273

9 144

10 419

-1 275

0

Barnehager

99 535

102 558

-3 023

-882

Dal Skole og barnehage

12 001

11 742

259

208

Drøbak skole

27 516

27 448

68

68

Dyrløkkeåsen skole

42 933

45 262

-2 329

-1 329

Heer skole

24 397

24 107

290

290

Seiersten skole

34 103

33 152

951

950

Sogsti skole

23 842

23 119

723

723

Pleie og omsorg i institusjon

83 634

81 971

1 663

1 247

Hjemmebaserte tjenester

43 262

45 544

-2 282

-575

Utvikling, tilrettelegging og omsorg

61 089

56 766

4 323

950

Enhet for barn, unge og familier

42 496

45 871

-3 375

-720

Helse- og koordinering

36 575

35 350

1 225

1 155

Psykisk helse og rustjenester

28 406

27 059

1 347

429

Kultur og fritid

24 177

23 492

685

348

Eiendom

44 787

44 270

517

347

Miljø, idrett og kommunalteknikk

9 386

12 332

-2 946

0

NAV

9 323

8 301

1 022

0

714 195

713 438

757

4 036

Rådmannsgruppa

Samfunnsutvikling

Sum fordelt

Tabellen viser:
Kolonne 1 – Revidert budsjett
Kolonne 2 – Regnskap før avsetninger til 2017 av overskudd/underskudd
Kolonne 3 – Kolonne 1 fratrukket kolonne 2 og viser resultatet pr enhet før avsetning
Kolonne 4 – Viser hva som er avsatt, overført til budsjettåret 2017

Regnskapskolonnen i tabellen omfatter bruk av- og/eller avsetning til bundet fond,
statstilskudd, rammetilskudd etc. Tabellen vil derfor avvike fra tilsvarende tabell i regnskapet
2015.

2.3.1 Kommentarer til enhetenes forbruk
Enhetene avsetter hvert år reserve/buffer på inntil 2 prosent. Enheter som har et sluttresultat
tilnærmet 2 prosent, blir ikke kommentert under.
Rådmannsgruppa
Innsparingen skyldes udisponert overført mindreforbruk fra 2015.
_______________________________________________________________________
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Personal, organisasjon og politiske tjenester
Innsparing skyldes i hovedsak ubesatte lærlingstillinger og innsparing på kommunens tre
gjennomgående prosjekter.
Samfunnsutvikling
Merforbruket skyldes i hovedsak lavere gebyrinntekter enn forutsatt i budsjettet. Dette
skyldes en lavere byggeaktivitet i kommunen i 2016.
Barnehager
Merforbruket skyldes blant annet en uforutsett økning i antall gjestebarn kommunen har i
barnehager i Ås og Nesodden kommune. Redusert antall barn har gitt en lavere inntekt enn
budsjettert, mens spesialpedagogisk hjelp øker og har gitt en merutgift.
Skoler samlet
Skolene hadde samlet med seg et mindreforbruk fra 2015 på ca. 3 millioner kroner.
Resultatet for 2016 for skolene samlet viser balanse og innebærer at det overførte
mindreforbruket fra 2015 er disponert i sin helhet. Skolene får kompensert utgifter tilsvarende
ca. én million kroner for innføringsklasse nr. 2 på Dyrløkkeåsen skole, som overføres som
samlet mindreforbruk for skolene fra 2016 til 2017.
Utgiften til eksterne elever er i sin helhet belastet Dyrløkkeåsen skole og denne posten har et
merforbruk på ca. 1,7 millioner kroner som svekker resultatet til skolen tilsvarende. Fra
høsten 2016 ble det opprettet en ekstra klasse på 8. trinn som gav et merforbruk på ca. 0,5
millioner kroner.
Hjemmebaserte tjenester
Merforbruket skyldes i stor grad økte utgifter til BPA (brukerstyrt personlig assistanse) samt
en aktivitetsøkning i hjemmesykepleien.
Utvikling, tilrettelegging og omsorg
Innsparingen skyldes i hovedsak overført buffer fra 2015 på 1,4 millioner kroner, økte
inntekter fra staten til ressurskrevende brukere, kompetansemidler fra fylkesmannen og
sykepenger som ikke var budsjettert.
Enhet for barn, unge og familier
Merforbruket skyldes uforutsette plasseringer på institusjon (barneverntjenesten), uforutsette
kostnader på boligene for enslige mindreårige flyktninger, økte utgifter til livsopphold/hybel
for ungdom, samt utgifter til MST (multisystematisk terapi).
Psykisk helse og rustjenester
Innsparingen skyldes i hovedsak avsatt buffer, samt reduserte kostnader grunnet forsinket
utskriving fra sykehus på ressurskrevende bruker.
Miljø, idrett og kommunalteknikk
Merforbruket skyldes lavere inntekter på selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og
slamtømming. Årsaken til dette avviket skyldes dels feil i budsjettforutsetningene for enheten.
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2.4 Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet ble for 2016 avsluttet i balanse. Utvalgte større
investeringsprosjekter er gjengitt i oversikten under
Investeringer, større prosjekter, tall i 1 000 kr

Beskrivelse av kolonnene:
 Budsjett 2016.
 Budsjett totalt viser hva som er bevilget over hele prosjektets levetid. Beløpet kan avvike
fra vedtatt totalkostnad i prosjektet.
 Regnskap totalt viser hva som er regnskapsført på prosjektet pr 31.12.2016. Det er som
hovedregel påløpt høyere kostnader enn det som er regnskapsført.
 Ubrukt viser differansen mellom Budsjett totalt og Regnskap totalt.
 Kostnadsavvik (Kostn.avvik) viser hvorvidt det anslås at det vil bli kostnadsoverskridelser
i forhold til bevilget beløp.
Kommentarer til hver linje:
1. Bygget overtas fra totalentreprenøren, og tas i bruk våren 2017.
2. Videreføres i henhold til Handlingsprogrammet 2017-2020.
3. Fremdriften er i henhold til plan. Det er vedtatt en totalramme for svømme/badeanlegget, og budsjettene for 2016, 2017 og 2018 er periodisert i henhold til
skissert fremdriftsplan. Det vil likevel oppstå enkelte periodiseringsutfordringer
spesielt rundt årsskiftet, som gir seg utslag i avvik for det enkelte regnskapsår, men
som ikke påvirker totalrammen. Avviket for 2016 tilsvarer ca. en halv månedlig
utbetaling.
4. Prosjekt ferdigstilt. Frogn kommune har foreløpig ikke overtatt undervarmeanlegget.
Sluttoppgjør gjenstår.
5. Prosjektet er ferdigstilt. Sluttoppgjør gjenstår.
6. Behovet ble kraftig redusert i 2016.
7. Gjennomføres i henhold til plan i 2017.
8. Forsinket, blir ferdigstilt i løpet av de tre første månedene 2017.
9. Ubrukte midler skyldes prosjekt som er startet og forventes ferdigstilt i løpet av 2017.
Forsinkelser på grunn av at prosjektene er avhengig av avtale med grunneier, for å
ha kommunalt anlegg på privat grunn.
10. Utsatt fra 2016 til 2017. Delvis gjennomføring sammen med EPC-prosjektet i 2017.
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2.5 Balanseregnskapet
Tall i millioner kroner
Omløpsmidler
Herav: Kortsiktige fordringer
Anleggsmidler
Herav: Utlån, aksjer, andeler og pensjonsmidler
SUM EIENDELER
Egenkapital og gjeld:
Kortsiktig gjeld
Langsiktig gjeld *
SUM GJELD

2016
580
265
2 846
929
3 426

2015
484
93
2 322
896
2 807

-203
-2 447
-2 650

-203
-2 071
-2 274

Egenkapital
Herav: Fond
Likviditetsreserve
Ikke disponert mindreforbruk
Prinsippendringer
SUM GJELD OG EGENKAPITAL
Memoriakonto: Ubrukte lån

-776
-201
0
-24
-5
-3 426
148

-533
-185
0
-28
-5
-2 807
63

* Inklusive pensjonsforpliktelser på 1.024 millioner kroner per 31.12.2016
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2.5.1 Likviditet - Arbeidskapital
Kommuneloven krever tilstrekkelig likviditet til å foreta løpende utbetalinger. Kommunen har
hatt tilfredsstillende likviditet gjennom året og benytter arbeidskapital som indikator for å
vurdere dette. Indikatoren viser arbeidskapital i prosent av driftsinntektene. Arbeidskapital
defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for
kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de
forfaller.

Arbeidskapital
Frogn

Kommunegruppe 8

Prosent av brutto driftsinntekter

30%

28,4 %

25%
20,5 %

20%
15%

17,8 %
15,9 %

10%
5%
0%

2013

2014

2015

2016

Kommunen har et akkumulert premieavvik (påløpte pensjonskostnader som ikke er
utgiftsført) på 66,7 millioner kroner inklusive arbeidsgiveravgift. Premieavviket inngår i
omløpsmidler, men er trukket ut i fremstillingen over. Regnskapet for 2016 forklarer
premieavviket ytterligere.

_______________________________________________________________________
Årsmelding 2016

16

2.5.2 Forvaltning av kortsiktig likviditet
Kommunens kortsiktige likviditet har i sin helhet vært plassert som bankinnskudd. Midlene
har vært plassert i hovedbankforbindelsen DNB med gode betingelser. Gjennomsnittsavkastningen antas å ha vært tilsvarende hva det har vært mulig å oppnå i
pengemarkedsfond (fond som er innenfor bestemmelsene i gjeldende finansreglement).

2.5.3 Netto lånegjeld
Lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale
utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån. Indikatoren omfatter dermed
utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som
skal avdras i driftsregnskapet.

Lånegjelden har økt betydelig fra 2013 som følge av store investeringsprosjekter i
kommunen. Gjeldsgraden ligger nå noe høyere enn gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 8.
Med en høy gjeldsgrad har kommunen fått stor effekt av de lave rentene de siste årene.

Netto gjeld
Frogn

Kommunegruppe 8

Netto lånegjeld i prosent av brutto
driftsinntekter

120%

111,4 %
94,5 %

100%
81,6 %
80%
74,6 %

92,4 %

86,5 %
89,6 %
80,8 %

60%
40%
20%
0%
2013

2014

2015

2016

Låneporteføljen består pr 31.12 av fastrente på 150 millioner (cirka 11 % av den totale
låneporteføljen), resterende er flytende rente. For nærmere informasjon om låneporteføljen
vises til vedlegg 1.
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2.5.4 Forvaltning av lånegjelden
Ved utgangen av 2016 utgjorde Frogn kommunes låneportefølje 1 359 millioner kroner
inklusive lån til videreutlån på 56 millioner. Netto lånegjeld var på 1 220 millioner. Frogn
kommune gjennomførte en rentesikring av totalt 150 millioner i 2013 fordelt på 75 millioner
sikret i 5 år og 75 millioner sikret i 10 år. Intensjonen med rentesikringen er å redusere
finansiell risiko. Rentesikringen ble gjennomført i henhold til vedtatt finansreglement.
Kommunens gjennomsnittlige rentevilkår for gjeldsporteføljen var 1,80 prosent ved utløpet av
desember 2016. For mer informasjon om låneporteføljen vises til vedlegg 1 til årsmeldingen.

2.5.5 Disposisjonsfond
Disposisjonsfondet utgjør totalt 161 millioner kroner per 31. desember 2016. Hvis
mindreforbruket for 2016 på 23,5 millioner kroner tillegges fondet, vil summen være 184,5
millioner kroner.
Det er ikke forutsatt bruk av disposisjonsfond i perioden utover det som er nødvendig til
egenkapitalinnskudd i pensjonskassen i KLP. Dette innebærer at disposisjonsfondet minst vil
kunne opprettholdes på dagens nivå i fireårsperioden.

Disposisjonsfond
Frogn

Kommunegruppe 8

16,0 %

14,7 %

14,0 %

Prosent av brutto driftsutgift

12,2 %
12,0 %

11,0 %

10,0 %
8,2 %

7,7 %

8,0 %
6,0 %

5,2 %

5,5 %

5,8 %

2013

2014

2015

4,0 %
2,0 %
0,0 %
2016

2.6 Oppsummering nøkkeltall
Frogn kommunes regnskap er for 2016 avsluttet med et netto driftsresultat på 31 millioner
kroner som utgjør 3,0 prosent av driftsinntektene. Etter netto avsetninger, utgjør
regnskapsmessig mindreforbruk 23,6 millioner kroner.
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Driftsresultatene har de siste 6 årene vært sterke. I 2016 var resultatene i kommunenorge
særdeles gode og gjennomsnittet i kommunegruppe 8 var noe høyere enn resultatet til
Frogn. Lånegjelden i prosent av driftsinntektene har steget noe, men er fortsatt
gjennomsnittlig og på høyde med sammenlignbare kommuner. Disposisjonsfondet er høyere
enn minimumsmålsettingen i kommuneplanen, og har styrket seg betydelig de siste 6 årene.

2.7 Betingete forhold og hendelser etter balansedagen
Tvist om oppsigelse
Kommunen har for tiden ingen pågående tvister for rettsapparatet. Kommunen har imidlertid
bestridt et krav på om lag 6 millioner fra entreprenør, som et sluttoppgjør for oppføring av
flerbrukshuset «Smia». Dersom partene ikke kommer til enighet, har entreprenøren varslet at
han vil gå til søksmål mot kommunen. Det økonomiske oppgjøret for «Smia» er således
uavklart, og kan bli avgjort i rettsapparatet.
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3. Årsberetning – Likestilling, tilgjengelighet og internkontroll
3.1 Likestilling
Kommuneloven har krav om at det redegjøres for likestilling, tilgjengelighet og diskriminering
i årsberetningen.

3.1.1 Folkevalgte
Frogn kommune har en kvinneandel på 50 % i kommunestyret, formannskap og
hovedutvalgene.
Gjennomsnittsalder for representantene er 53 år i 2016.

3.1.2 Ansatte
Frogn kommune har en overvekt av kvinnelige ansatte. Dette kan kanskje forklares med at
kommunens virksomhet i stor grad er knyttet til omsorgsyrker innen oppvekst/skole, pleie og
omsorg. På teknisk side er menn overrepresentert. Vi forsøker å etterstrebe en balanse i
kjønnsfordelingen i alle ansettelser uavhengig av yrkesgrupper og stillingsnivåer.

Fordeling av kvinner og menn
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Figuren er ikke oppdatert for 2016
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Figuren er ikke oppdatert for 2016

Frogn kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som i henhold til avtalen både skal
ivareta egne ansatte i tillegg til å inkludere arbeidstakere som av ulike årsaker står utenfor
arbeidslivet. Frogn kommune har et eget punkt i alle stillingsannonser med følgende ordlyd:
Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle til å søke jobb
hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

3.1.3 Tilgjengelighet
I alle våre jobbannonser presiseres det at Frogn kommune er en IA-bedrift og ønsker mer
mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn,
alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Alle nye bygg blir tilrettelagt i forhold til Universell Utforming (UU).

3.1.4 Internkontroll
I henhold til kommuneloven § 48 nr. 5 skal det i årsmeldingen redegjøres for tiltak som er
iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for betryggende kontroll og en høy etisk standard i
virksomheten.
Kontrollsystemet skal bidra til å avdekke eventuelle feil og misligheter, samt øke
sannsynligheten for å bli oppdaget dersom man begår en feil eller en korrupt handling. Et
kontrollsystem bør også avdekke allerede begåtte misligheter, feil eller korrupte handlinger.
Orden i eget hus
Rådmannen ønsker gjennom sin internkontroll å systematisere arbeidet med risikobasert
internkontroll og gjennom dette sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, helhetlig
styring og riktig utvikling, godt omdømme og legitimitet og etterlevelse av lover og regler.
Hensikten med den risikobaserte internkontrollen, forutsetningene som må være på plass og
internkontrollens virkeområde er skissert i figuren under.

I 2016 har rådmannen hatt fokus på å etablere en hensiktsmessig struktur i kommunens
kvalitets- og avvikssystem, Compilo. Det har blitt etablert en overordnet mappestruktur som
gjenspeiler kommunens organisasjonsstruktur og håndbøker. Det har videre blitt etablert et
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rolleregister slik at alle dokumenter og revideringssløyfer er tilknyttet en rolle. Dette for å
redusere risikoen ved at dokumenter er knyttet til enkeltpersoner. Mot slutten av året ble det
utarbeidet sentrale rutiner for avviksmelding og avvikshåndtering, og det vil etter planen i
løpet av 2017 bli utarbeidet avviksrapporter for blant annet å sikre kontinuerlig forbedring av
tjenesteproduksjonen.
Som en del av arbeidet med den risikobaserte internkontrollen i Frogn kommune er det
utarbeidet en felles mal for risiko- og kontrollmatrise, som i større grad skal muliggjøre
sammenlikninger og prioriteringer på tvers av enhetene. Risiko- og kontrollmatrisen er bygget
opp med utgangspunkt i de fem sirklene på neste side.

Som et ledd i implementeringen av en risikobasert internkontroll i Frogn kommune har
rådmannen også sett nytten av å benytte risiko- og kontrollmatrisen med fokus på ønsket
måloppnåelse. Det vil på sikt bli vurdert å benytte metodikken som en del av utarbeidelsen
av kommunens overordnede styringsdokumenter for å i enda større grad sikre realistiske
målsettinger og gjennomførbare strategier og tiltak.
Økonomi
Dagens systemer gir muligheter til å begrense tilganger og loggføre endringer på en god
måte. I Frogn kommune er all attestering og anvisning av fakturaer styrt av systemet og
begrenset til navngitte personer. Personer med attestasjons- og anvisningsmyndighet har
kun tilgang til å kontere i kommunens regnskap og har ingen tilgang til å gjøre endringer i
mottakers opplysninger.
Tilgang til kommunens betalingssystemer og ekstern kobling mot bank er begrenset til noen
personer i økonomienheten. Alle transaksjoner ved kjøp av varer og tjenester kontrolleres og
godkjennes av to personer. Ved lønnskjøring blir alle utbetalinger over et gitt beløp kontrollert
av to personer i økonomienheten.
Som et ledd i en ytterligere utvikling av tilgangsstyringen til kommunens regnskapssystem, vil
det sommeren 2017 bli innført restriksjoner i spørringer. Det er også en ambisjon at det
innføres loggføring av alle endringer i leverandøropplysninger.

_______________________________________________________________________
Årsmelding 2016

22

Teknisk drift
Enhetene på området disponerer betydelige ressurser, både i form av anleggsmaskiner og
penger. Området inngår og forvalter en rekke innkjøpsavtaler og har derfor, på lik linje med
kommunens øvrige enheter, et stort ansvar for å opptre etisk korrekt både ved forhandlinger
og etterlevelse av disse avtalene. Dette er et ansvar enhetene er svært bevisst og det
arbeides godt med kommunens etikk- og verdigrunnlag.
De aller fleste av kommunens anleggsmaskiner hører til dette området og det er klare
retningslinjer om bruken av disse maskinene både i og utenfor arbeidstid.
Omsorgsboliger
Ansatte i kommunens omsorgsboliger bistår beboerne med å forvalte sine egne penger i
samråd med hjelpeverge. Regnskapsføring og bruk av midlene blir i tillegg kontrollert av
revisor.
Det føres en egen regnskapsbok som til enhver tid skal vise oversikt over den enkeltes
kontantbeholdning i kassen. Det skal føres bilag for all bruk av penger og alle
regnskapsbøker kontrolleres og alle kontantkasser telles hver kveld. Rutinen inneholder i
tillegg en god beskrivelse av hvordan bilag skal føres.
Øvrige områder
Ulike former for risiko blir fortløpende vurdert av rådmannsteamet, stab/støtte og øvrig
ledelse, men dette er ikke gjort systematisk, eksplisitt og til faste tidspunkter. Internkontroll er
dokumentert i plansystemet og Compilo. Det er likevel et behov for et mer helhetlig grep og
ytterligere formalisering.
I eget delegeringsreglement har rådmannen delegert myndighet i for personal, økonomi og
særlover knyttet til det enkelte fagområde. Kontrollansvar er ikke inkludert i dette
dokumentet.
Andre dokumenter som angir roller og ansvar er lederavtaler, stillingsbeskrivelser, samt
virksomhetsplaner forankret i Handlingsprogrammet. Kontrollansvar er også i disse
dokumentene i liten grad inkludert.

3.2 Etikk og verdiimplementering
Strategi 1 - Frogn Kommunen skal ha et felles verdigrunnlag
Det er utarbeidet en verdiplakat med utgangspunkt i våre felles verdier. Plakaten er forankret
i organisasjonen. Det er utført egne adferdsregler knyttet til verdiene. I tillegg har man
gjennom prosjektet «Ansvar for eget liv» implementert vårt felles verdisyn både på ledernivå
og enhetsvis.

Strategi 2 - Frogn kommune har en høy etisk standard og en organisasjonskultur
basert på felles utviklende holdninger og verdier
Frogn kommune har vedtatte etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte som ble revidert i
2015. Det har vært jobbet med etiske refleksjoner i flere enheter.
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4. Status for kommuneplanens mål på økonomi
4.1 Kommunens økonomiske stilling
Overordnet mål fra kommuneplanen:

Langsiktig økonomistyring og effektiv bruk av ressurser

Samlet sett oppnår kommunen gode resultater. Frogn har god balanse i økonomien og
oppnår driftsresultater godt på plussiden. Disposisjonsfondet er tilstrekkelig til å takle
uforutsette endringer og uutnyttet inntektspotensial gjennom eiendomsskatt er betydelig.
Kommunen står dermed godt rustet til å styre økonomien i et langsiktig perspektiv.
Kommunen har i flere år lagt vekt på forbedringer ved å sammenlikne kostnader med andre
kommuner i hovedsak ved hjelp av KOSTRA og Kommunebarometeret. Vi har deltatt i flere
kommunenettverk i regi av Kommunenes Sentralforbund, der målet for arbeidet har vært
effektiv ressursbruk.
Frogn kommune har et bevisst forhold til hensiktsmessige styringssystemer og satser de
neste 2 årene tungt på prosjektet «Orden i eget hus» der et av hovedmålene er effektiv
tjenesteproduksjon.
Vurderingsgrunnlag
ROBEK
Kommunebarometer - Økonomi
Kommunebarometer - Kostnadsnivå
TBU - Produksjonsindeks
KS - Vedlikehold, bygg
Eiendomsskatt
Orden i eget hus

Vurdering
1
0
1
0
1
1
0

ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll): ROBEK er et register over
kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og
fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller
langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres. I Akershus
har ca. halvparten av kommunene vært registrert her, mens Frogn aldri har vært registrert
her.
Kommunebarometeret: I barometeret inngår økonomi og kostnadsnivå hvor Frogn samlet
kommer ut på henholdsvis plass nummer 238 og nummer 97 av alle kommunene. Innenfor
økonomi har kommunen høy plassering på netto driftsresultat og disposisjonsfond. Høyt
renteeksponert gjeld og oppsamlet premieavvik bidrar mest negativt på plasseringen.

TBU - Produksjonsindeks: Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal
økonomi presenterer jevnlig produksjonsindeks for alle landets kommuner.
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Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på
produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på
tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner. Frogn scorer betydelig
under landsgjennomsnitt på denne indeksen.

Vedlikehold kommunens realkapital: Det er en utfordring for kommunene å vedlikeholde
realkapitalen på en forsvarlig og langsiktig måte. Multiconsult i samarbeid med Norges Byggog Eiendomsforening utarbeider annen hvert år en rapport som viser tilstanden på
kommunenes bygningsmasse. Frogn kommune har en meget bra standard sammenliknet
med øvrige kommuner og dette er et tegn på langsiktig god og effektiv økonomistyring.

Eiendomsskatt: Kommunen har et uutnyttet potensial på ca. 130 millioner kroner som kan tas
i bruk om ønsket, eller ved særskilte behov.

Orden i eget hus: Frogn kommune har et bevisst forhold til hensiktsmessige styringssystemer
og satser de neste årene tungt på prosjektet «Orden i eget hus» der et av hovedmålene er
effektiv tjenesteproduksjon. Dette vil bidra til å sikre at Frogn kommune har systemer og
virkemidler som bidrar til å nå målet om «Langsiktig økonomistyring og effektiv bruk av
ressurser.

Lean: Lean har i 2016 gjennomført flere prosesser ved å se på ulike arbeidsmetoder for å
minimere unødvendig tidsbruk. Prosesser i 2016 er for eksempel hverdagsrehabilitering, i
enhet for helse og koordinering, og oppstart av prosess i skolesektoren for å kartlegge
«tidstyver» er igangsatt. Prosjektet er et viktig ledd i å oppnå en effektiv tjenesteproduksjon.
Lean bidrar til å legge til rette for samhandling, effektiv arbeidsflyt og gir kultur for
medarbeiderdrevet innovasjon. Frogn kommune har utdannet flere Lean-veiledere i 2016 for
å sørge for at metoden implementeres i alle enheter. «HverdagLean» skal bli noe alle
ansatte har god kjennskap til. I løpet av perioden 2016-2018 skal kommunen gjennomføre
Lean-prosesser i alle enheter.
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5. Tjenester og brukere
I dette kapittelet gis en samlet statusrapport for de overordnede målene som er
vedtatt i kommuneplanen 2013-2025. Bakgrunnsfargen illustrerer samlet måloppnåelse
innenfor området og er enten rød, gul eller grønn. I den helhetlige vurderingen av områdene
er det lagt til grunn ulike eksterne og interne rapporter og undersøkelser.
Kommunebarometeret er for eksempel en slik ekstern rapport. Frogn kommune kommer godt
ut i denne nasjonale kåringen og det er naturlig å ta dette med i en helhetsvurdering.
Styringsindikatorene som settes i Handlingsprogrammet er basert på ambisiøse mål og
resultatene her representerer ofte kun en liten del av området vi ønsker å forbedre oss på.
På utvalgte områder er det brukt ytterligere trafikklys for å kommunisere resultatene innenfor
området. Teksten under forklarer de vurderingene som er gjort.

5.1 Oppvekst og (opp)læring
Overordnet mål fra kommuneplanen:

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

K.barometeret

Kultur er et viktig område for oppvekst og læring. Kulturskolen, fritidsklubbene og kinoen er
viktige både som sosial arena og læringsarena. Med unntak av teater og keyboard, hvor det
er henholdsvis 30 og 2 på venteliste, fikk alle som har søkt om opptak tilbudt plass.
Kommunen scorer dårlig på andel av elever som går på musikkskole og antall timer disse
elevene får. Dekningen av barn i grunnskolen som har plass på kulturskolen er 19%, mens
landsgjennomsnittet er 15%. Kvaliteten på tjenestene som leveres elevene er høy og vi
utvider nå med flere enkelttimer for å tilrettelegge undervisningen på et høyere nivå. På sikt
kan dette øke rekrutteringen til musikkskolen.

Vurderingsgrunnlag
Kultur
Barnehage
Skole
Barnevern
Tilstandsrapport gr.skole
Ungdata
Folkehelseprofil
Brukerundersøkelse BHG

Vurdering
0
0
1
1
1
0
1
1

Frogn kommune ser en nedgang i antall barn i
barnehagene og har i 2016 redusert antall
plasser ved å ta ned antall plasser ved en
barnehage. Foreldreundersøkelsen viser at det
tilbudet som leveres er av høy kvalitet.
Barnehagen er et godt sted å være for barna
og de ansatte. Barnehagene i Frogn drives
effektivt når det gjelder areal og
personaltetthet, sammenlignet med
landsgjennomsnittet.

Enhet barnehager og spesialpedagogisk team har i 2016 arbeidet videre med
organisasjonsutviklings satsingen LORG. Prosjektene innen foreldreveiledning og
personalveiledning (ICDP), MINOS for inkludering av minoritetsspråklige barn fortsetter
sammen med økt satsing på barns psykososiale læringsmiljø og samarbeid og sammenheng
mellom hjem og barnehage.

_______________________________________________________________________
Årsmelding 2016

26

Satsingen på VFL (vurdering for læring) i grunnskolen er nå over og VFL er inne i vanlig drift.
Ungdomstrinn i utvikling er inne i sitt andre semester og ungdomsskolene har valgt sine
områder de satser spesielt på. I dette prosjektet er det også lærende ledernettverk for alle
skoler der lederne bevisstgjøres i hvordan lederrollen påvirker elevenes resultater.

Digital skole på Dal skole og Seiersten ungdomsskole er nå inne i ordinær drift. Prosjektet er
videreført med nettbrett til alle elever på Dyrløkkeåsen høst/vinter 2016/ 2017. Arbeidet med
digital bevissthet følges opp på alle skoler.
Det jobbes systematisk med de grunnleggende ferdighetene i grunnskolen og resultatene på
de nasjonale prøvene og eksamensresultater, viser at vi rangeres blant de beste i landet.
Nesten 70 lærere har nå fått 30 eller 60 studiepoeng gjennom den statsstøttede
videreutdanningsordningen, og dette har styrket kompetansen på alle skoler.
Elevundersøkelsen viser at det psykososiale miljøet i Frognskolen er godt, sammenlignet
med andre kommuner. Målet om null mobbing er svært ambisiøst, og et best mulig resultat
krever et tett samarbeid av alle aktører rundt elevene og ikke minst et godt hjem-skolesamarbeid. Rådmannen vil
intensivere dette på kommunenivå
gjennom samarbeid med
Kommunalt foreldreutvalg og på
den enkelte skole. To skoler er
kommet i gang med «Mitt valg», et
program som, gjennom systematisk
bruk, kan øke elevenes sosiale
kompetanse. To andre barneskoler
vil ta programmet i bruk i løpet
2017.Frogn-skolenes plan for et
godt skolemiljø «Ingen ut av rekka
går» er revidert og vedtatt i ny
utgave. Planen er samordnet med
barnehagenes plan «Akka, bakka…» Begge planene setter utvikling av sosial kompetanse
på dagsorden.
Redusert frafall i videregående skole er et viktig mål fra kommuneplanen og det arbeides nå
målrettet fra barnehagealder med å bidra til at alle elever som starter videregående skole
ikke faller fra. Motivasjon og mestring er viktige stikkord for det arbeidet som gjøres i
barnehager og skoler for å forhindre frafall i videregående skole. Et samarbeid mellom FK og
videregående skoler er startet opp høsten 2016 og vil videreføres i et prosjekt fra 2018.
Tilstandsrapporten for skolene i 2016 ligger tilgjengelig på kommunens hjemmesider.
Kvello-modellen for tidlig innsats i barnehagene sikrer tverrfaglig observasjon og vurdering av
barns behov for tiltak. Dette har vært iverksatt fra 2014. Prioritert område i alle tjenestene i
BUF og har vært fulgt opp regelmessig av psykolog i familieteamet. Tjenesten sikrer god
oppfølging av barns behov og sammen med familietjenesten blir barn og familier tidlig sikret
den oppfølgingen de har behov. Frogn kommune satser på tverrfaglig samarbeid for å gi
gode tjenester til barn, unge og familier. Positiv nasjonal oppmerksomhet viser at kommunen
har mye å være stolt av på dette området.
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5.2 Helse og omsorg
Overordnet mål fra kommuneplanen:
Frogn kommune tilbyr helse og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå
(BEON)
Brukerens behov og ressurser er styrende for hvilken innsats og samhandling som er
nødvendig. Beste effektive omsorgsnivå oppnås når tjenestetilbudet er variert og fleksibelt,
og hjelpetjenestene evner å endre tjenestetilbudet i takt med endring av den enkeltes behov.
Kommunes utvikling med flere innbyggere over 45 år og færre under vedvarer.
Vi opplever en forholdsvis sterkt aldrende befolkning. De siste årene har vi hatt en økning på
16 pst % i alderskategorien 67-79 år og en samlet økning på 9 pst i kategoriene 80 år eller
eldre.
Det er økt trykk på både institusjon- og de hjemmebaserte tjenestene. Helsebygget overtas
våren 2017 og vi vil ved å øke med 6 plasser fra dagens situasjon dekke nåværende behov
for sykehjemsplasser. Behov for hjemmesykepleietjeneste har i snitt økt med 44 timer pr uke
i 2016 og brukere med trygghetsalarm har i samme tid økt med 19 timer. Det forventes
fortsatt økende behov for tjenester i brukerens eget hjem og i våre omsorgsboliger.
Andelen utskrivningsklare pasienter fra sykehus har økt med 12,4 prosent fra 2015 til 2016.
Utskrevne pasienter til korttid har i samme tid økt med 32% og antallet betalingspliktige døgn
har økt med 43 døgn i 2016.
Hverdagsrehabilitering er iverksatt som tiltak for å øke hverdagsmestring for pasienten. Det
er også økt prioritering i forhold til nødvendig helsehjelp og forebygging og det jobbes aktivt
med kontinuerlig forbedring for å sikre kvalitet i tjenestene
.
Det er etablert digital infrastruktur på helsebygget og tilrettelagt for at velferdsteknologi tas i
bruk på nytt helsebygg. Innføring av velferdsteknologiske løsninger til befolkningen som
mottar helse- og omsorgstjenester for øvrig er under planlegging. Parallelt med dette jobbes
det for at den enkelte bruker skal ta ansvar for eget liv, og være en likeverdig part i
samarbeidet med tjenesteyter.
Under vises en forenklet omsorgstrapp med et fraværende tilbud om omsorgsboliger til eldre
(rødt) og hvor ressurser og kompetanse til spesialisert helsehjelp er knapp (oransje). God og
positiv utvikling vises i grønt.
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Bruk av egne ressurser og nettverk og familieråd

Varierte omsorgsboliger
til eldre og
vanskeligstilte
Spesialisert helsehjelp og
behandling i hjemmet

Hjemmebaserte tjenester og psykisk helse

Praktisk bistand

Frivillige , lag, og foreninger

Prvate aktører innen helse og aktivitet

Hverdagsrehabilitering – Ansvar for eget liv – Hva er viktigs for
deg

Sykehjem

Helseprofilen
Frogn kommune scorer bedre enn landet som helhet hva gjelder levekår og miljø. På helse
og sykdom scorer vi dårligere enn landet hva gjelder muskel- og skjelettplager, psykiske
symptomer og har noe høyere medisinbruk i befolkningen enn landsgjennomsnittet. Den
samlede medisinbruken er høy blant innbyggerne, men det er lavere medisinbruk knyttet til
diabetes og hjerte-karsykdommer. Det er iverksatt både generelle og spesifikke tiltak.
Legedekningen skåret dårlig i 2015, men det ble opprettet en ny legehjemmel i 2016, det vil
vurderes ytterligere økning av tilbudet i 2017. Vi har høyere andel fysioterapeuter enn
gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner, allikevel har vi lange ventelister og lang
ventetid til tjenesten. Nye virkemidler er tatt i bruk og foreløpige resultater viser at ventelisten
er redusert med 14 % 2015 til 2016. Ventetiden hos instituttene er også redusert, spesielt for
nyopererte, akutte skader og barn. Ventetiden er lengst for kronikere og pasienter til
psykomotorisk fysioterapi.

Tallet på fattige er stigende i Norge. Forskjellene mellom de som er fattige og de som er
velstående, blir større og større. Fattigdom rammer noen grupper mer enn andre, disse er:



Unge enslige forsørgere, par med små barn og familier med tre eller flere barn,
innvandrere, langtidsledige, langtidssyke og mottakere av sosialhjelp
 Pensjonister, blant annet alderspensjonister som bor alene
 Innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn (denne gruppen er sterkt overrepresentert
blant personer med langvarig lav inntekt)
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Personer med psykiske lidelser

Flere av nevnte grupper, øker i forhold til resten av befolkningen, også i Frogn. I Frogn har
de fleste svært høy eller høy inntekt. Forskjellene mellom fattig og rik blir svært synlige i vår
kommune. NAV-kontoret har gjennom hele 2016 bevisst forsøkt å forebygge vedvarende
barnefattigdom, ved å gjøre individuelle, faglige vurderinger med bevisst fokus på barn og
unges situasjon. Ca. 40% av de som mottok økonomisk sosialhjelp i Frogn var
barnefamilier. Barn og unges muligheter for å delta i alminnelige fritidsaktiviteter var
satsingsområde i 2016, og blir videreført i 2017. Det er et hovedmål for oss at barna skal
beskyttes mot fattigdom, idet fattigdom blir reprodusert. Barn av fattige foreldre har en
vesentlig større risiko for selv å bli fattige. I løpet av året ble det også registrert en gruppe
alderspensjonister med behov for supplerende sosialhjelp for å klare seg. Særlig boutgifter
peker seg ut som en utfordring i Frogn, både kommunale og private utleieboliger ligger på et
svært høyt nivå.

Andre utfordringer og satsing i 2016 har vært:








Etablere varierte omsorgsboliger til eldre og vanskeligstilte
Videreføre tverrenhetlig arbeid for å sikre god inkludering av nye innbyggere.
Utfordringer med nok ressurstilgang på fagkompetent helsepersonell og da særlig
sykepleiere og vernepleiere.
Opptrappingsplan for rehabilitering
Gjennomgang og konsekvensutredning av ny avlaster dom «privat avlastning».
Vurdere effektivisering/samlokalisering av dagtilbud for voksne med nedsatt
funksjonshemming og/eller psykisk utviklingshemming.
Kvalitetssikre overgangen fra ung til voksen med alvorlige psykiske helseproblemer.
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5.3 Kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv
Overordnet mål fra kommuneplanen

Frogn kommune legger til rette for allsidige kulturelle og fysiske aktiviteter som
tilfredsstiller behov til alle målgrupper i tråd med demografisk utvikling, og i et
folkehelseperspektiv.

Frogn kommune bidrar aktivt til en rekke kulturaktiviteter i ulike deler av kommunen. Et stort
idrettslag tilbyr en mengde aktiviteter til både barn, unge og voksne, og Frognmarka benyttes
av innbyggere i alle aldre.
Kulturenheten har samarbeid med lokale lag- og foreninger og erfarer samtidig at de fleste
kulturarrangementer uten kommersiell bevillingsgrunn må ivaretas av kommunen.
Dugnadsarbeid er stadig vanskeligere å få til, og ekstern hjelp for gjennomføring av de ulike
større arrangementene og konsertene i kommunal regi må skje i form av betaling.
Kulturenheten legger stor vekt på å
legge til rette for arrangementer hvor
hele familien kan delta. Dette er med
på å skape identitet og fellesskap for
innbyggerne i Frogn. Arrangementer
som St.Hans feiring, Lysvandring og
Barnefestival i Badeparken samler
tusenvis av mennesker i det som er
kåret til Frogns mest populære sted.
En rekke konserter med ulike artister
besøkes av hundrevis av innbyggere. Gjestehavna er blitt et populært sted for mindre
utekonserter i privat regi, og Frogn kommunes satsning på gratis sommerkonserter med
klassisk musikk hver lørdag formiddag er et populært tilbud. Konserter og ulike
arrangementer på Smia flerbrukshus er et nytt tilbud til innbyggerne i Frogn. Arrangementene
er stort sett i kommunal regi, og kulturbygget, med 272 sitteplasser, er allerede blitt et
populært møtested. Det har også gitt kirken en rekke muligheter for å gjennomføre sine
arrangementer
Frogns nærhet til Oslo gjør at innbyggere flest har et nært og stort tilbud av konserter og
kulturarrangementer. Kulturhuset Kolben på Kolbotn og kinotilbud i Ski er også med på å
utfordre Frogn på aktivitetssiden. Likevel er det mange kulturarrangementer som står fint på
egne bein, og som bidrar til å gjøre Frogn til en spennende kulturkommune. Særlig i
sommersesongen er det tett med arrangementer, og utfordringen er å fylle skuldersesongene
med arrangementer. Påskefestivalen, Barnas kulturdag i Badeparken og Lysvandringen i
september er eksempler på dette.
Selv om aktivitetene kan variere fra år til år, har Frogn i alle år ligget høyt plassert på listen
over kommunale kulturaktiviteter, sammenlignet med andre Follo-kommuner. På landsbasis
er det som oftest de store byene og kommuner med et aktivt kulturhus som ligger øverst.
Rådmannen har alltid som mål å utnytte ressursene på kulturbudsjettet maksimalt. Økonomi
og tilbud er likevel knyttet tett sammen, og jo romsligere kulturbudsjett jo mer kultur til
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innbyggerne. Det betyr likevel at det målrettet skal arbeides for å utnytte ressursene på en
god måte.
Frogn kommune har en kulturskole med i underkant av 400 elever, og en egen FAME linje
hvor de eldste elevene setter opp musikaler og andre forestillinger. Cirka 130 ungdommer
sto på scenen i Smia under avvikling av årets svært så vellykkede Ungdommens
kulturmønstring (UKM), mens andre Follo-kommuner må avlyse grunnet manglende
deltagelse.
Både kino og bibliotek er viktige kulturelle og sosiale møteplasser i Drøbak. Biblioteket hadde
over 62 000 besøkende i 2016, mens Drøbak kino hadde et rekordår med en økning på nær
20% med hele 22181 besøkende. Noe som er langt over landsgjennomsnittet, og blant
norske småkinoer som økte mest. Ungdomsklubb tilbudene i Frogn benyttes av over 5 000
ungdommer i året. Flere andre kommuner har lagt ned sine klubber grunnet lite besøk.
Tilbudene er viktig for uorganisert ungdom, og det legges vekt på å nå denne gruppen
ungdom.
Frivillige lag- og foreninger kan i dag benytte seg gratis av kommunale lokaler. Dette er et
viktig kommunalt bidrag for å opprettholde et blomstrende foreningsliv.
Folkehelseperspektivet er viktig også i kultursektoren. Det er rådmannens oppfatning at et
aktivt kulturliv i seg selv er helsebringende. Å få folk til å gå på konserter og delta aktivt på
ulike former for kulturarrangementer er med på å skapte trivsel, som er det aller viktigste
elementet i et folkehelseperspektiv. Å inspirere til aktiv bruk av marka, enten det er turgåing,
skigåing om vinteren, jogging eller bærplukking, skaper trivsel og bedre helse. Lokale
idrettsanlegg og kulturarenaer kan brukes på en rekke måter, og det bør hele tiden søkes
drevet etter en god demografisk utnyttelse med lav terskel og stor takhøyde for aktiviteter.
Frogn kommune samarbeider blant annet med aktiviteter som Moses-stafetten,
Festningsmarsjen, Frogn på langs, ulike familiesykkelritt, påskebad og rebusløp for hele
familien. Nettopp som følge av å ha fokus på folkehelseaspektet.
Smia flerbrukshus ble åpnet i september i 2016. Bygget vil gi kommunen og kirken nye
muligheter til ytterligere å utvide sine aktiviteter.
Stedets iboende kvaliteter søkes utnyttet i størst mulig grad, og for Frogns del er dette
fjorden, trehusbebyggelsen og marka. Den politiske viljen til å satse på og ruste opp
eksisterende arenaer, samt investere i nye bygg, er ofte avgjørende for et blomstrende
kulturliv. Utbygging av Seiersten idrettspark, opprusting av Badeparken og nytt kulturbygg på
Dyrløkke vil betraktelig kunne styrke kultur- og friluftstilbudet til innbyggerne de kommende
årene.
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6. Medarbeidere
Overordnet mål fra kommuneplanen:

Frogn Kommune er til enhver tid en nyskapende og fleksibel organisasjon som
tiltrekker seg, utvikler og beholder kompetente medarbeidere.

Endringer i samfunnet og befolkningssammensetning stiller krav til at kommunen har høy
faglig kompetanse og fokus på fornying. Det forventes mer effektiv oppgaveløsing samtidig
som reformer, forventninger og behov medfører endrede og nye oppgaver.
I 2016 er arbeidet med kommunens gjennomgående strategier Folkehelse, innovasjon og
kompetanse videreført.

Vurderingsgrunnlag
Vurdering
Kompetanseutvikling
1
Turnover - alle enheter
1
Dispensasjoner / vakanser
1
Sykefravær
-1
Frogn satser på innføring av metodikk
som setter innbyggere i stand til å ta
aktiv del i avgjørelser som omhandler
dem selv. Denne måten å arbeide på
endrer vår tilnærmingsmåte til fagene
samtidig som det krever at ansatte må
jobbe på tvers. Det har vært utviklet
metoder og workshops for å
implementere metodikken. For å
oppnå denne arbeidsmåten må
arbeidet med implementering pågå i
flere år.

Strategiene er operasjonalisert gjennom de tre
prosjektene LEAN, Ansvar for eget liv og Orden i
eget hus. Det er tilsatt prosjektledere for å skape
helhet og sammenheng samt å sikre kontinuitet i
organisasjonen.

God og tydelig ledelse med felles lederplattform er avgjørende for å skape og utvikle
attraktive arbeidsplasser. Gjennom en årrekke og i tråd med arbeidsgiverstrategien har det
vært kjøpt inn skreddersydde program for lederutvikling. Hensikten har vært å sikre at alle
ledere i Frogn har felles ståsted. I 2016 besluttet imidlertid organisasjonen å satse på
igangsetting av de tre gjennomgående prosjektene. Dette er et omfattende arbeid som krever
mye av den enkelte leder. I tillegg har lederne blitt gitt tilbud om et omfattende
opplæringsprogram i grunnleggende lederferdigheter.
I 2016 har vi i hovedsak rekruttert den kompetansen det har vært behov for. Det har
imidlertid vært utfordrende å rekruttere innen noen fagområder som sykepleie. Dette
gjenspeiler nasjonale trender.
Holdninger er personlige og profesjonelle verdier som ligger til grunn for våre handlinger.
Frogn kommune har utarbeidet er verdigrunnlag med tilhørende verdiplakat/adferdsregler
som etterleves på den enkelte arbeidsplass. Verdiplakaten er et gjennomgående tema i hvert
ledermøte for å sikre nødvendig forankring i organisasjonen.
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I Frogn kommune er arbeidsnærvær et viktig satsingsområde. Målet er å skape attraktive,
inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser. Det legges til rette for at ansatte skal
kunne opprettholde en sunn balanse mellom arbeid og privatliv. Vi har fortsatt ikke nådd
målet om 95 prosent nærvær selv om det har vært en positiv utvikling i 2016.
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7. Kommunikasjon og interne systemer
7.1 Frogn kommunes digitaliseringsstrategi
Overordnet mål for Frogn kommunes digitaliseringsstrategi

Frogn kommune leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringslivet et reelt
digitalt førstevalg og bidrar til en effektiv tjenesteproduksjon.

Kommunikasjon og interne systemer inngår ikke med
målsettinger i vedtatt kommuneplan. Kommunestyret
har likevel valgt å ta inn kommunens strategi for dette
fokusområde i kommunens system for balansert
målstyring.
Digitaliseringsstrategien skal bidra til å nå kommunens
samlede mål og bygger på de satsinger som ligger i KS
sin digitaliseringsstrategi for kommuner og
fylkeskommuner 2013-2016. KS sin strategi vil bli revidert i 2017.
I 2015 gikk seks Follo-kommuner sammen og vedtok en felles digitaliseringsstrategi som
også i stor grad bygger opp under KS sin digitaliseringsstrategi. Dette sikrer felles fokus og
gir større samhandling og stordriftsfordeler i Follo.

Mål per område:

7.1.1 Digital dialog og forvaltning
Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og
brukervennlig digital forvaltning.

Frogn kommune har fokus på gode
digitale tjenester og rask og relevant
informasjon til innbyggere og
næringsliv via ulike kanaler. 4600
innbyggere følger i dag Frogn
kommune på Facebook. Frogn
publiserer også på Instagram og
Snap benyttes som kanal mot de
yngre. Kommunen produserer et
månedlig infobilag som distribueres
ut til alle husstander og det er
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utarbeidet en ny turistbrosjyre.
Via nettsiden får innbyggere tilgang til nyttig informasjon og en rekke digitale tjenester via
elektroniske skjema. Ved pålogging med elektronisk ID blir relevant informasjon ferdigutfylt i
skjemaet. Innholdet overføres automatisk til arkivet og de respektive
saksbehandlingssystemer.
Dokumenter fra kommunen sendes via Svar Ut til innbyggernes digitale postkasse Digipost,
eBox eller Altinn. Elektronisk signering og innsending av dokumenter til kommunen fra den
digitale postkassen er under etablering.
Dokumenter til utvalgsmøtene er tilgjengelig for politikerne via eMeetings for iPad.
Løsningen er knyttet til kommunens sak og arkivsystem og er tidsbesparende for politisk
sekretariat som produserer og distribuerer dokumentene. Publikum finner dokumentene og
videoopptak av møtene på nettsiden.
En modul i sak- og arkivsystemet gir oversikt over politiske vedtak. Dette gir bedre oversikt
for saksbehandlere og gjør at politikere og publikum kan følge status på de politiske
vedtakene på kommunens nettside.
En felles meldingstjeneste «Innboksen» er under etablering. Innboksen vil benyttes både til
eksterne meldinger som varsel om feil på vei og anlegg og for interne meldinger som varsel
om feil på systemer og bygninger. Servicetorget vil være sentralt i systemet.

7.1.2 Strategisk ledelse og IKT
KI 2 Frogn kommunes ledelse har IKT som en del av det strategiske planarbeidet og benytter
IKT for styringsdata om økonomi, kvalitet og produktivitet.

Det er foretatt flere forbedringer innen
kommunens styringsdokumenter som gir
nødvendig styringsdata og forenklet oversikt
over resultatene. Et felles verktøy for
enhetenes virksomhetsplaner er utviklet i
kommunens intranett. Frogn kommune har
sammen med de andre Follo kommunene tatt i
bruk Framsikt, et oversiktlig verktøy for
analyse, budsjettering, økonomiplanlegging og
virksomhetsstyring i kommuner. Verktøyet
utvikles sammen med kommuner og bygger på informasjon som rapporteres inn fra
kommunene. (KOSTRA, kommunebarometeret m.fl.). Framsikt gir kommunen et godt
sammenligningsgrunnlag med andre kommuners resultater.

7.1.3 Kompetanse
KI 3 Frogn kommunes ledelse har kompetanse til å ta gode strategiske valg innen moderne
digital forvaltning og de ansatte har kompetanse til å benytte mulighetene
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Kompetanser er et viktig satsingsområde.
Kompetanseutvikling innen IKT dreier over på
mer bruk av e-læring og nanolæring som gir
kompetanseøkning ved korte leksjoner som alle
kan ta seg tid til. KS Læring er en kursportal som
er utviklet for kommunene i regi av KS Kommit.
Portalen vil bli tatt i bruk som et samarbeidsprosjekt i Follo
I tillegg til opplæring er det viktig at brukerne av
IKT systemene har en god 1. linje tjeneste slik at
de får raske svar på sine utfordringer uten å bli heftet unødig i sitt daglige arbeide. Det er
også et fokus på hjelp til selvhjelp og det pågår at arbeid med å utvikle veiledere for riktig
utføring av rutiner og arbeidsprosesser internt.

7.1.4 Arkiv, dokumenthåndtering
KI 4 Frogn kommune har arkiv og dokumenthåndtering hvor alle typer dokumenter behandles
i henhold til lov og enkelt kan gjenfinnes.
Rekrutteringssystemet, skjemaportalen og det skoleadministrative systemet arkiverer data
automatisk i sak og arkivsystemet basert på Noark5 standard. Det gjenstår avklaringer i
forhold til valg av arkivkjerne før arkivering fra øvrige fagsystemer kan finne sted.
Det arbeides med digitalisering av byggesaksarkiver. Anbudsforespørsel på skanning ble
sendt ut 1. halvår 2016.
Dokumenter fra kommunens sak og arkiv system sendes digitalt via SvarUt til innbyggernes
digitale postkasse Digipost, eBox eller Altinn. Integrasjon mellom folkeregisteret og
saksbehandlingssystemet er etablert og vil redusere antall forsendelser som blir skrevet ut
fra SvarUt og sendt mottakeren på papir. Det gjenstår at flere innbyggere velger Digipost
eller eBox som sin digitale postkasse slik at forsendelse til Altinn reduseres.

7.1.5 Informasjonssikkerhet
KI 5 Frogn kommunes ansatte og ledelse har god kunnskap om personvern, taushetsplikt og
informasjonssikkerhet og behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig
Det er gjennomført felles opplæring innen informasjonssikkerhet og kvalitetshåndboken er
forbedret i forhold til dokumentasjon knyttet til informasjonssikkerhet. Ny kartlegging og
melding av registre som inneholder personopplysninger er foretatt til Datatilsynet. Kontinuitet
i arbeidet med internkontroll knyttet til informasjonssikkerhet har fortsatt forbedringspotensial.
Innen Helse benyttes Veilederen.no som verktøy for opplæring innen informasjonssikkerhet.
I skolene er det stor fokus på bruk av sosiale medier og taushetsplikt. Databehandleravtaler
inngås med alle som behandler personopplysninger på vegne av kommunen.
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Den nye personvernforordningen i EU (GDRP) vil gi skjerpede krav til alle som behandler
personopplysninger og konsekvensene ved brudd på reglene vil bli store. GDRP vil kreve
mye tilrettelegging og forberedelser frem til forordningen trer i kraft fra 1. halvår 2018.

7.1.6 Infrastruktur, arkitektur og systemer
KI 6 Frogn kommune har en sikker og stabil infrastruktur med gode fag- og støttesystemer
som utveksler informasjon seg imellom og på tvers av forvaltningsnivå

God intern informasjon og
samhandling er viktig. Et nytt
intranett er etablert. Intranettet
inneholder flere moduler for
samarbeid og samhandling.
Bruk av skytjenester vurderes ved
alle anskaffelser av nye systemer og
fornyelse av gamle.
Rekrutteringssystemet, fagsystem
for skole og barnehage samt
plattformen for Digital skole er alle
nye skybaserte løsninger.
Det er gjennomført en hoved oppgradering av økonomisystemet Agresso og sak- og arkiv
systemet P360 i Follo samarbeidet. Samtidig er de tekniske løsningen flyttet fra Frogn til Ski
kommune. Dette for å imøtekomme den vedtatte digitaliseringsstrategien i IKT Follo.
Systemdrift og forvaltningen av løsningene utføres fortsatt i Frogn kommune. Follo
brannvesen og lokalmedisinsk senter i Follo har begge tatt i bruk sak og arkivsystemet P360
i samarbeidet.
Alternativt driftssted for IKT systemene per under etablering i det nye helsebygget på Ullerud.
Dette er ett tiltak i kommunens ROS analyse og skal sikre tilgang til IKT systemet dersom
rådhuset blir satt ut av drift ved brann eller andre hendelser.
Økt bruk av nettbaserte tjenester stiller store krav til datanettverk og kapasitet på
internettforbindelse. De trådløse nettverkene og kabling på skolene fornyes fortløpende og
internettkapasiteten er tilpasset bruk at Digital skole i alle skolene.
IKT sikkerheten utfordres stadig med nye trusler. Krypteringsvirus og DDOS angrep har vært
blant de uønskede hendelsene som IKT har måttet håndtere i 2016.

7.1.7 Helse og velferd
KI 7 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
Kommuner som har etablert velferdsteknologi har ett entydig budskap. Dette gir gevinst.
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Teknologien gir spart tid, unngått kostnader og bedre kvalitet. I tillegg opplever brukerne
større trygghet. Det er utarbeidet en strategi for velferdsteknologi og ett prosjektmandat for
etablering og bruk av teknologien skal være klart tidlig i 2017.
I det nye helsebygget på Ullerud vil velferdsteknologi bli benyttet i stor bredde og gi
kommunen mye erfaring som kan overføres til andre virksomheter.
Det er også anskaffet flere moduler i fagsystemene til helseenhetene for å bedre og
effektivisere tjenestene. E-rom er tatt i bruk i enkelte helseinstitusjoner og gir en ny måte å
samhandle med brukeren. Arbeidet foregår på en stor skjerm med touch flate og gir en bedre
oversikt over oppgaver, påminnelser og handlinger som skal utføres.

7.1.8 Oppvekst og utdanning
KL 8 Barnehagene og skolene i Frogn benytter gode og fleksible digitale læremidler bygget
på en sikker og stabil teknisk plattform.

Pilotprosjektet Digital skole, et prosjekt for teknisk og pedagogisk fornyelse, ble tatt i bruk av
ca. 550 elever og lærere ved Dal og Seiersten skole til skoleåret 2015/2016. Digital skole gir
hver elev og lærer et personlig nettbrett og løsningene skal gi elever økt motivasjon, økt
mestring og økt læring.
Prosjektetet baserer seg på nye løsninger og har vært preget av mye nybrottsarbeid gjennom
etableringsfasen. Løsningene er skybaserte og er i prinsippet uavhengig av hvilken type
enhet eleven har. Drøyt 500 elever ved Dyrløkkeåsen skole tar Digital skole i bruk fra januar
2017.
Ett nytt administrativt system for skole og barnehage er etablert i samarbeid med de andre
kommunene i Follo. Ett felles system for skole og barnehage vil gi tidsbesparelser ved
overgang til skole og gi et enklere og bedre digitalt tilbud til brukerne.

7.1.9 Plan, bygg og geodata
KL 9 Frogn kommune har moderne fagsystemer innen plan, bygg og geodata som legger til
rette for innsyn og medvirkning i byggesaksprosesser og effektivt kan distribuere kart og
geodata av god kvalitet.

Rask og effektiv digital byggesaksprosess internt, og i samhandling med innbyggere og
næringsliv kommer innbyggerne til gode. Byggesak har innført Lean som verktøy i en
effektiviseringsprosess og videreutvikling av rutiner og maler pågår.
Ordningen med en byggesaksbehandler i 1. linjen på Servicetorget videreføres.
Det arbeides med løsninger for automatisering av leveranser av eiendomsopplysninger og
salg av kartdata. Videre arbeides det med å ta i bruk 3Dmodeller i byggesaksbehandling og
visning for politikere og innbyggere. Det pågår også videreutvikling av web
innsynsløsningene til å fungere på alle nettlesere samt mobil og nettbrett.
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8

Samfunn

8.1 Livskvalitet og folkehelse
Overordnet mål fra kommuneplanen:

Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet
i alle Frogn kommunes virksomheter og planverktøy
I følge Folkehelsebarometeret 2017, scorer Frogn kommune gjennomsnittlig eller godt på en
rekke parameter som gjelder barn og unge, målt mot både landet og fylket. Frogn har ikke
lenger høyere frafall fra videregående opplæring enn snittet for fylket, men har fortsatt en
høyere andel unge har vært beruset sammenlignet med landet. Frogn kommune har også en
utfordring når det gjelder psykiske lidelser blant dem mellom 15 og 29 år, muskel- og
skjelettlidelser og legemiddelbruk. Samtidig ser vi vedvarende positive resultater innen
hjerte- og karsykdommer, diabetes, arbeidsledighet og andel uføre.

I følge folkehelseloven må kommunene utarbeide en folkehelseoversikt. I 2015 la Frogn
kommune fram en folkehelserapport og kommunestyremelding om folkehelse som gir
kommunen god oversikt over bakgrunnsindikatorer og helsemessige resultater. Kunnskapen
er tatt i bruk i utviklingen av føringer og tiltak. Det er blant annet etablert tverrfaglig innsats på
flere arenaer mellom skole, helse, frivillige, organisasjoner for eksempel Glede med aktivitet,
Kom i form gruppe i samarbeid med DFI, aktivitetskalender, golf grønn glede, kreftkaffe og
etablering av utendørs aktivitetspark. Det er etablert en KOLS skole som er et lærings og
mestringstiltak. Videre er det tilrettelagt for tiltak for å fremme god psykisk helse: Nettbaserte
løsninger for innbyggere med behov for kompetanseheving for mestring av lettere psykiske
plager. Det er også gjennomført kurs i depresjonsmestring.

Frogn kommune har vedtatt en plan for psykisk helsearbeid med barn og unge, og vi har
styrket de administrative ressursene med en ekstra psykologstilling som skal jobbe særskilt
med barn og unge med psykiske vansker. Kommunen jobber aktivt mot skolefravær og rus,
og gjør en rekke tiltak for trivsel og aktivitet. Samtlige skoler bruker trivselsledere, uteskole
og felles aktivitetsdager, gå til skolen aksjon og øvrige fysiske aktiviteter samt sosiale lærere
for å styrke det sosiale miljøet. Seiersten gjennomfører årlig programmet «Alle har en psykisk
helse». Det er et pågående arbeid på alle skoler med å redusere andel elever som skårer
lavt på nasjonale prøver, sikre tid til elevrådsarbeid og elevers psykososiale miljø.

Kommunestyremelding for idrett, friluftsliv og nærmiljø er under utarbeiding, koordinert med
regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. I tilknytning til planarbeidet er det også
gjennomført kartlegging og verdisetting av friluftsområder i 2016. Det er gjennomført flere
åpne møter. Elevråd ved Seiersten og Dyrløkkeåsen er involvert i kartlegging og verdisetting
av friluftsområder, inkl. oppdatering av stikart/barnetråkk Digitalisering av
kartleggingsmaterialet pågår. Arbeidet vil sluttføres i 2017.
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På teknisk side er en rekke relevante planarbeider er i gang som hovedplan vann og avløp,
trafikksikkerhetsplan og hovedplan vei hvor også sykkelstrategi inngår.

8.2 Klima og energi
Overordnet mål fra kommuneplanen:

Kommunens totale klimagassutslipp skal være halvert innen 2030 (sett i forhold til
1991-nivå) (Ref. Klima og energiplan Akershus 2011-2014)

Ruter oppgir en økning på 16 % i bussreiser fra Drøbak til Ski fra 2015 til 2016. Ruter la om
bussrutene sommeren 2015 som har gitt økt bussfrekvens internt i Follo. Dette er en
betydelig økning og langt høyere enn fjorårets vekst på 2,3 pst. Økningen av antallet
bussreiser i Akershus var på 3,5 pst fra 2015 til 2016.
Kommunen har etablert ny innfartsparkering på Måna som skal bidra til at flere reiser
kollektivt. Etablering av gang og sykkelvei langs Åsveien er ferdigstilt og bedrer det regionale
og lokale sykkeltilbudet vesentlig. Flere kan bruke sykkelen til Ås til jobb og fritidssykling, og
bidrar til bedre miljø og helse.
Kommunen har i 2016 gjennomført flere tiltak som legger til rette for framtidige klimagasskutt.
I alle kommunale utbyggingsprosjekter settes det mål om energibruk og miljøpåvirkning:




Idrettsanlegg på Seiersten er etablert med energibrønner
Ullerud helsebygg er oppført i massivtre, og skal sertifiseres til Breeam «very good»1.
For eksisterende bygg har kommunen inngått energisparekontrakt (EPC-avtale) som
vil bidra til redusert energiforbruk i kommunale bygg med 43 pst besparelse innen en
gitt tidsramme.

Arbeid med byutviklingsplanen (områdeplan for Seiersten, Ullerudsletta og Dyrløkke) legger
til rette for framtidig ny bebyggelse tett på servicefunksjoner og busstopp, slik at nye
innbyggere kan gå, sykle og ta buss til daglige gjøremål. Vedtatt planprogram for Kolstad,
Klommestein skog og Odalen har også stort fokus på tilrettelegging for gående og syklende,
og at nye boliger skal være energieffektive og klimatilpassede. Frogn kommune fikk i 2016
klima tilskudd til klimavennlig byutvikling fra Miljødirektoratet for blant annet å teste ut flere
virkemidler for å få flere over på gange, sykkel og kollektivtransport.

1

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Klassifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi,
transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.
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8.3 Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo – og nærmiljø
Overordnet mål fra kommuneplanen:

En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god kommunikasjon,
urbane kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier

Våren 2016 brukte Frogn store ressurser på reform om kommunesammenslåing. Det ble
gjennomført en folkeavstemming i juni 2016, og etter hvert er det klart at Frogn kommer til å
fortsette som egen kommune. Drøbak vil dermed fortsatt være kommunesenter, noe som er
av betydning for stedsutviklingen.
2016 er et år preget av store investeringer. I September åpnet Smia, kommunens nye
flerbrukshus. Huset har siden åpningen huset en rekke arrangementer. I tillegg rommer huset
kommunes ansatte innenfor kultur og oppvekst. Bygging av nytt helsebygg har pågått hele
året, og bygging av nytt badeanlegg startet i 2016. De store kommunale byggeprosjektene
bidrar til stedsutvikling og bygger oppunder kommunens senterstruktur og områdenes
identitet. I 2016 gjennomførte kommunen arkitektkonkurranse for Lindtrupbakken.
Vinnerforslaget «Drømmehagen» av Haptic arkitekter vil gjennomføres som egen regulering.

I 2016 ble det bygd 35 boliger, pluss 5 hybelleiligheter i Frogn kommune. Dette er en forsiktig
økning fra det lave tallet på kun 29 boliger i 2015. Men langt lavere en målsetningen om 100
boliger i året. Det ble vedtatt flere reguleringsplaner for boligbygging, og spesielt
Haneborgenga som ble vedtatt høsten 2016 blir viktig for å realisere mål for boligutviklingen
de nærmeste årene.

Kommunens store investeringstempo stiller økende krav til drift, og midler til dette. Daglig
drift, og skjøtsel er viktige tiltak for å hindre forfall og ivareta god stedskvalitet. En rekke
oppgraderinger har vært gjennomført i 2015 herunder reasfalteringer av kommunale veier, og
oppgradering av kommunale brygger.
Rådmannen la i Oktober fram forvaltningsplan for badeparken, og i November fram
planforslag for områdeplan Gamle Drøbak. Begge planene sendes på offentlig ettersyn i
2017. Kommunedelplan for Nordre Frogn har vært 1. gangsbehandlet og vært på offentlig
ettersyn. Planen sluttbehandles i 2017.
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8.4 Næringsutvikling og verdiskapning
Overordnet mål fra kommuneplanen:

Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og ferieby

KommuneNM viser hvor attraktiv den enkelte kommune er for næringsutvikling. Her ligger
Frogn kommune på en akseptabel 57 plass i landet og 13 plass i fylket. NHOs KommuneNM
rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv,
arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Tallgrunnlaget er fra 2015.
Når det gjelder nyetableringer i næringslivet ligger Frogn på plass 4 i fylket og plass 27 i
landet.

Fordeling av arbeidsplasser i Frogn
Jord/skogbruk/fiske

1,3 %

Industri og olje

2,2 %

Byggevirksomhet

7,8 %

Varehandel

18,1 %

Overnatting og servering

3,7 %

Offentlig administrasjon

6,3 %

Undervisning

10,4 %

Helse-sosial

25,2 %

Tjenester

25,0 %

SUM

100,0 %

Kilde: SSB, 4. kvartal 2015

Kommunestyret vedtok i desember 2015 at det skulle opprettes en politisk næringskomité.
Komitéen la frem sin anbefaling for videre utvikling av næring i Frogn for kommunestyret
sommeren 2016. Det ble vedtatt å fortsette med politisk næringskomité, etablere stilling som
næringsrådgiver og at det skal utarbeides en strategisk næringsplan. Næringsrådgiver ble
utlyst i desember 2016.
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8.5 Befolkningsutvikling
Mål i Kommuneplan for Frogn 2013-2025:

Frogn kommune skal ha en jevn og balansert befolkningsutvikling, med en årlig
snittvekst på 1,5 %

Kommuneplanen sier at kommunen skal ha 1,5 prosent befolkningsvekst årlig. Det er
tidligere antatt at dette betyr omtrent 100 boliger i gjennomsnitt per år og 400 boliger i
handlingsprogramperioden. Fra 2008 til 2014 ble det bygd 111 boliger i gjennomsnitt per år,
ifølge SSB-tall. Samtidig hadde Frogn en befolkningsvekst på ca. 1,4 prosent årlig. I årene
2015 og 2016 har boligbyggingen vært på ca 37 pst av måltallet på 100 boliger per år. For å
nå en befolkningsvekst på 1,5 pst synes det som om det er behov for å justere opp antallet
boliger som skal bygges per år.

8.5.1 Folkemengde
Utviklingen de siste fem årene, per 1. januar. Kilde SSB.

Befolkning
15800
15700
15600
15500
15400
15300
15200
15100
15000
14900
14800
01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

Snittveksten de siste fem årene har ligget på 0,9 %. Vi ser et klart brudd i 2014, der veksten
avtar kraftig. I 2015 vokste befolkningen med 0,25 % og i 2016 med 0, 30 pst. Per 1.1 2017
har Frogn en befolkning på 15 743 innbyggere i henhold til tall fra SSB.
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8.5.2 Aldersfordeling
Utviklingen i løpet av 2016 – fordelt på funksjonelle alderskategorier. Grønne tall viser
oppgang, røde tall nedgang i alderskategorien i løpet av det siste året.

Folkemengde per 1. januar
0 år
1-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-44 år
45-66 år
67-79 år
80-89 år
90 år eller eldre

2014
157
886
1 436
597
899
4 417
4 970
1 748
469
92

2015
118
858
1 418
601
887
4 326
5 005
1 876
473
94

2016
125
809
1 414
600
847
4 261
5 070
1 980
487
102

2017
115
755
1 424
620
806
4 201
5 177
2 039
511
95

Kilde: SSB

Utviklingen med flere innbyggere over 45 år og færre under vedvarer. Også i 2016 har det
vært en vekst av innbyggere over 45 år. Vi opplever en forholdsvis sterkt aldrende
befolkning.
De siste årene har vi hatt en økning på 16 pst % i alderskategorien 67-79 år og en samlet
økning på 9 pst i kategoriene 80 år eller eldre. Samtidig har de sentrale kategoriene i
arbeidsfør alder – 20 til 66 år hatt vekst på 9 personer, dvs om lag 0 vekst. Nedgangen i
barnetall henger trolig sammen med nedgangen i kategorien 20-44 år. Vi får færre
innbyggere i fruktbar alder.
Vi vet at befolkningsprognosene fra Akershus fylkeskommune har sprikt sammenlignet med
SSB sine forventninger. Forskjellene skyldes særlig stor forskjell i flytteprognosene.
Fylkeskommunen forventer over 2 % årlig vekst fram mot 2030, mens SSB forventer en årlig
snittvekst på under 1 %. I 2016 hadde Frogn en vekst på 0,30 pst som er lavest i Akershus i
henhold til tall fra Akershus fylkeskommune. Utviklingen i 2014, 2015 og 2016 har dermed
vært mer i tråd med SSB sine forventninger enn med fylkeskommunens forventninger.
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8.6 Boligutviklingen
Mål fra kommuneplan for Frogn 2013-2025





En jevn og balansert befolkningsutvikling med en befolkningsvekst på gjennomsnittlig
1,5 prosent årlig i planperioden
Boligstrukturen er mangfoldig og variert. 80 prosent av nye boliger som bygges i løpet
av planperioden er leiligheter og rekkehus
Et styrket befolkningsgrunnlag ved Dal-Brevik

Videre skal kommunen legge til rette for at det i snitt bygges cirka 100 boliger i året, gitt at
dette fører til en befolkningsvekst på 1,5 % årlig.

8.6.1 Antall boliger
I 2016 ble det i Frogn bygd 24 eneboliger, 5 eneboliger med hybel/leilighet og 6
småhus/tomannsboliger. I 2015 var tilsvarende tall 29 nye eneboliger i tillegg til i alt 7
eneboliger med utleieenheter (matrikkelført). Det er i overkant av en tredjedel av den
generelle målsetningen på cirka 100 boliger i året – og forklarer delvis den forsiktige
befolkningsveksten i 2015 og 2016.

Kommunen kan sette en øvre grense, men det er markedet som bestemmer hvor mange
boliger som kommer til hvert år, og det er derfor hensiktsmessig å se utviklingen over flere
år. I 2011 hadde vi for eksempel en mye høyere byggetakt, med 326 boliger, mens 2014 var
et år med omtrent tilsvarende byggetakt som den vi har i 2015 og 2016.

I 2016 vedtok kommunestyret 3 nye reguleringsplaner med betydning for boligbygging:
Haneborgenga (16.09.16) som åpner opp for 100 nye boliger og hvor 1. byggetrinn settes i
gang i 2017 med 46 boliger; Belsjø terasse (15.02.16) med 23 boenheter hvorav 17
omsorgsboliger og Nedre Glenne (31.10.16) med 8 eneboligtomter.

Vi forventer høyere byggetakt når de store områdeplanene på Seiersten, Ullerud og
Dyrløkke, i tillegg til Kolstad og Klommestein skog, er ferdig regulert. Disse planene har til
sammen et potensiale for boligbygging på mellom 2000 og 3000 boliger hvorav en stor andel
leiligheter og rekkehus.

8.6.2 Boligtyper
Småhusbebyggelse dominerer boligtilbudet i Frogn. Eneboligandelen ligger i dag på ca. 60
prosent av boligmassen, i tillegg kommer 14 prosent rekkehus og 7 prosent tomannsboliger.
Målet om 80 % leiligheter og rekkehus knytter seg til en befolkningsutvikling med flere eldre,
og flere husstander med færre personer. Vi ønsker dessuten å legge til rette for flere rimelige
boliger for å gjøre det attraktivt for barnefamilier å bosette seg i Frogn.
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I 2016 ble det bygd 24 eneboliger, 5 eneboliger med utleieenhet, og kun 6 småhus, ifølge tall
fra matrikkelen. Dette innebærer at vi forsterker trenden med mange eneboliger og få
leiligheter og rekkehus. Rekkehus er ifølge megleruttalelser en mangelvare i Frogn og
dessuten særlig virkningsfullt om en ønsker å trekke barnefamilier til kommunen.
Boligtyper og -størrelser vil i stor grad påvirke hvor mange boliger det blir nødvendig å bygge
for å nå målet for befolkningsvekst.
Med de gjeldende trendene med flytting, fødselsoverskudd og færre mennesker per bolig,
ser det ut til at det er behov for en høyere byggetakt om målet om 1,5 prosent
befolkningsvekst skal nås. 100 boliger per år kan bli et for lavt antall om kommunen skal få
tilstrekkelig tilflytting og bosetting av yngre mennesker i fruktbar alder. Når det gjelder
skolene er det i dag noe ledig kapasitet – det er således mulig å ta høyde for høyere vekst.
Dette er en situasjon kommunen bør følge med på i årene framover, og en problemstilling
som vil tas opp i rulleringen av samfunnsdelen i kommuneplanen.

8.7 Beredskapsarbeid
Vi har jobbet systematisk på alle nivå for å sikre at Frogn skal være et trygt og robust
samfunn. Ekstremvær og strøm- og vannforsyning er naturlige fokusområder.
Beredskapsplanene er reviderte og oppdatert i henhold til lovverket og er mere samordnet og
koordinert mot hverandre. Fylkesmannen har gjennomført tilsyn, med meget godt resultat.
Det har blitt gjennomført ulike øvelser i løpet av året. Kriseledelsen ble trent i krisehåndtering
gjennom en skrivebordsøvelse. I tillegg har enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk(MIK),
enhet for barn, unge og familer(BUF) og alle ledere i skole, oppvekst og kultur gjennomført
ulike skrivebordsøvelser. Det er i tillegg gjennomført en fullskalaøvelse for MIK, noe som bl.a
innebærer praktisk håndtering av en hendelse for personellet og evaluering for å sikre best
mulig læringsutbytte. For å få et høyere fokus på beredskap i skolene har vi brukt en ekstern
leverandør som tilbyr teoridel og en praktisk øvelse. Sogsti skole gjennomførte opplegget på
slutten av året. Dette arbeidet vil bli videreført på andre skoler i 2017.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har varslet en stor samarbeidsøvelse for kriseledelsen.
Øvelsen ble gjennomført i januar 2017.
Det er tilsatt ny beredskapskoordinator fra 1. mars 2016.
Brannvesenet har prioritert brannforebyggende tiltak og er sterkt representert i
Brannsikringsprosjektet for gamle Drøbak.
Kriseledelsen har oppgradert utstyr i form av fem satelittelefoner, og 12 mobiltelefoner som
er satt opp med dual-sim (Telenor og Telia) med hemmelig telefonnummer.
Beredskapsrådet, som består av både interne og eksterne aktører, har avholdt sitt årlige
møte for samarbeid om samfunnssikkerhet i Frogn kommune.
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9

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 126
nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere
– en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.
Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, foreløpige tall for
2016. I tillegg hentes offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB,
Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra
Telemarksforsking.
Kommunebarometeret 2017 (tall fra 2016) ble tilgjengelige 30. mars og det gis en kort
oppsummering av tallene under. Rådmannen vil i løpet av våren legge frem en egen
KOSTRA rapport, som vil analysere hvert område mer i detalj.
I Kommunebarometeret rangeres kommunene etter plassering blant alle landets 426
kommuner. I tabellen under vises Frogn kommunes plassering de siste 7 årene.

I den foreløpige utgaven av Kommunebarometeret 2017 rangeres kommunen på en 111.
plass korrigert for inntektsnivået.

9.1 Hovedkonklusjoner basert på nøkkeltallene
Så høy plassering gir klare indikasjoner på at Frogn kommune drives meget bra og har
mange tjenester med god kvalitet. Fra den endelige rapporten utgitt av Kommunal rapport i
2016 trekkes følgende fram for Frogn kommune:
a. Resultatene på ungdomsskolen er gode, men frafallet på videregående blant elever
fra kommunen er ikke helt i samme stil, selv om utviklingen er positiv. Mange lærere
står uten godkjent utdanning, ifølge statistikken.
b. Fortsatt mangler 3 av 10 ansatte i pleie og omsorg fagutdanning, over tid har
statistikken blitt dårligere. Relativt få plasser er avsatt til demente, og det er mange
plasser på sykehjem som ikke oppfyller moderne eneromsstandard.
c. Bemanningen i barnevernet er relativt lav fortsatt, men statistikken for
saksbehandlingen er likevel god. Over flere år har få saker hatt tiltak i hjemmet, må
det bare bli slik?
d. Bemanningen i barnehagene er fremdeles lav. Nesten 4 av 10 barn med
minoritetsbakgrunn går ikke i barnehagen, slik har det vært i mange år. Hvordan kan
Frogn få bedre statistikk? Nasjonalt har andelen økt betydelig over tid.
e. Disposisjonsfondet vokser og vokser, det er bra – men har kommunestyret et bevisst
forhold til hvor stor bufferen skal være? Kommunen skal ikke være bank. Korrigert
netto driftsresultat var meget bra i fjor. Samtidig er netto renteeksponert gjeld ganske
høy.
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f.

Kostandene er jevnt over lave, men særlig innen sosialtjenesten er den prosentvise
veksten ganske stor det siste året.

9.2 Plassering innen hver sektor – nasjonalt
Under er vist plasseringen for ulike sektorer i perioden 2010 til 2017. Tallene for 2017
baserer seg på de foreløpige KOSTRA-tallene for 2016 og kan endre seg til den endelige
utgaven som publiseres i juni.

Av tabellen ser vi at Frogn kommune er rangert som nr. 16 av alle landets kommuner når det
gjelder grunnskole i 2017 utgaven. Videre ser vi at det er meget gode plasseringer på
Barnevern, Kostnadsnivå og Miljø og ressurser. Eldreomsorg, Helse, Økonomi og Vann,
avløp og renovasjon har falt i plassering.
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Vedlegg 1 – Rapport finansforvaltningen
Status på finansforvaltningen ligger i eget hefte og er kun tilgjengelig på kommunens
hjemmesider
Frogn kommune benyttet i 2016 ekstern uavhengig rådgiver, Finansinnkjøp. Rapporten i
vedlegget er utarbeidet av Finansinnkjøp.
Link ved publisering på nett
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Statusrapport for
Frogn kommunes
gjeldsforvaltning

Pr. 31.12.2016

1 Formål
I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med
tertialrapporteringen per 30. april og per 31. august, legge frem statusrapporter for finansforvaltningen
til kommunestyret. I tillegg skal det ved årets utgang legges frem en rapport som viser utviklingen
gjennom året og status ved årets slutt.
Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning § 7 gir bestemmelser om innholdet i
finansrapportene, for aktiva skal rapporten inneholde følgende:







Sammensetning av aktiva
Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva
Vesentlige markedsendringer
Endringer i risikoeksponering
Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
Markedsrenter og egne rentebetingelser

For passiva skal rapporten inneholde:








Sammensetning av passiva
Løpetid for passiva
Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva
Vesentlige markedsendringer
Endringer i risikoeksponering
Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
Markedsrenter og egne rentebetingelser

Startlån og etableringslån i Husbanken inngår ikke i denne rapporteringen. Det samme gjelder
eierandeler i form av aksjer i selskaper nevnt i årsregnskap.

2 Forvaltningen av kortsiktig likviditet
Tabell 1 – Bankinnskudd ordinære (eksl. Skattetrekk)
Alle tall i millioner
Bankinnskudd 31.12.15
30.4.16 31.8.16 31.12.16
ordinære
DNB
314,5
129,8
118,9
165,9

Avkastning/
renteinntekter
3 mnd Nibor +0,25%

Status
(31.12.16)
0-100 %
70 %

Tabell 2 – Bankinnskudd særvilkår
Alle tall i millioner
Bankinnskudd 31.12.15
31.4.16
Særvilkår
SpareBank1
50,0

Avkastning/
renteinntekter
3 mnd Nibor +0,68%

Intervall

31.8.16 31.12.16
50,0

50,6

Intervall

Status
(31.12.16)
0-100 %
30 %

Kommunens kortsiktige likviditet er plassert som bankinnskudd. Markedsrente for kortsiktig likviditet
er 3 mnd Nibor. Vilkårene på hovedbankavtalen (3 mnd Nibor +0,25 % er gjeldende i perioden
1.4.2016 – 31.3.2019 (med opsjon til forlengelse til 31.3.2020). Kommunens vilkår mot 3 måneder
Nibor vises i tabell 1 og tabell 2.
Kolonnen «intervall» viser hvor stor andel av ledig likviditet finansreglementet tillater plassert som
ordinære bankinnskudd og bankinnskudd med særvilkår, mens status viser hvor stor prosentandel av
total likviditet som er plassert.

3 Forvaltning av lånegjeld
Frogn kommune benytter i dag ekstern uavhengig rådgiver, FINANSinnkjøp AS, til å bistå kommunen
med den løpende gjeldsforvaltningen.
Tabell 3 – Låneportefølje
Alle tall i millioner
Dato
Lån nr/Isin
SEB NO0010744964
Swedbank NO0010743461
Nordea NO0010732605
Danske NO0010740533
Swedbank NO0010325285
KBN 20100876
KBN 20060641
KBN 20090718
KBN 20110109
KBN 20160093
KBN 20160131*
DNB NO0010759483
KBN 20160146
KBN 20160149
KBN 20160312
Handelsbanken
Danske Bank
Totalt
*Byggelån

31.12.2015
Restgjeld
138,0
152,9
175,1
140,5
100,0
101,7
42,0
77,0
108,0

1 035,2

30.04.2016 31.08.2016
Restgjeld Restgjeld

140,5
100,0
101,7
42,0
77,0
108,0
150
138,0
175,1

1 032,3

31.12.2016
Restgjeld

100,0
101,7
42,0
77,0
108,0

100,0
101,7
42,0
77,0
108,0

138,0
175,1
100,0
56,1
140,5
150,0

205,2
175,1
192,3
56,1

1 188,4

150,0
140,5
1 347,9

Tabell 4 – Rentebytteavtaler
Alle tall i millioner
Rentebytteavtaler 31.12.2015 30.4.2016 31.8.2016 31.12.2016
Rente
Nordea
75
75
75
75
2,94 %
Nordea
-75
-75
-75
-75
3 mnd Nibor
Nordea
75
75
75
75
3,40 %
Nordea
-75
-75
-75
-75
3 mnd Nibor
Swedbank
-100
-100
-100
-100
4,75 %
Swedbank
100
100
100
100 3 m Nib -0,16 %

Forfall
10.03.2016
22.02.2016
10.03.2016
17.06.2016
20.09.2021
17.12.2025
16.12.2026
19.12.2029
19.03.2031
22.08.2016
12.09.2022
21.03.2018
16.03.2046
06.08.2046
19.09.2016
22.02.2017
20.03.2017

Forfall
IMM jun 17
IMM jun 17
IMM jun 22
IMM jun 22
IMM sep 21
IMM sep 21

Tabell 5 – Nøkkeltallsopplysninger for gjeldsportefølje
Nøkkeltall
Vektet løpetid for portefølje (år)
Gjennomsnittsrente

31.12.2015 30.04.2016
4,7 år
5,7 år
1,75 %
1,80 %

31.08.2016
5,5 år
1,77 %

31.12.2016
9,65 år
1,78 %

Endringer siden forrige rapport
Siden fremleggelse av rapport per 31.08.2016 har ett sertifikatlån forfalt.
Lån Långiver
1
Kommunalbanken

Hovedstol ved forfall
140 496 000

Type lån
Forfall
Sertifikatlån 19.09.2016

Lån 1 er refinansiert til nytt sertifikatlån, stort NOK 140,496 mill. som forfaller 20.03.2017 i Danske
Bank.
Lån med P.t. rente i Kommunalbanken er blitt fult utbetalt. I tillegg er budsjetterte avdrag betalt inn
på det største p.t. rente lånet.

Figur 1 – Fordeling mellom långivere/utstedere per 31.12.2016

KBN
DNB
Danske
SEB
Handelsbanken

Finansreglementets legger rammer for spredning av låneopptak. Fordelingen av långivere vist i figur
1 er i samsvar med reglementets bestemmelser.

Figur 2 – Fordeling av låneprodukt
100 %
80 %
P.t. rente

60 %

3 mnd Nibor

40 %

Obligasjonslån

20 %

Sertifikatlån

0%
31.12.2016

Andel lån med sertifikatvilkår er anses nå til å være på ett passende nivå.

Figur 3 – Forfall / Refinansieringsrisiko
Alle tall i millioner
200
150
100
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0
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apr. 18

jul. 18

Figur 3 viser forfall den kommende 20 mnd perioden. Rulleringsrisikoen per 31.12.2016 i
gjeldsporteføljen anses som tilfredsstillende.

Tabell 6 – Andel sikret rente
Alle tall i millioner
31.12.2015
30.04.2016
31.08.2016
31.12.2016
Volum sikret
150
150
150
150
Hovedstol
1 035
1 032
1 188
1 348
Sikringsgrad i %
14,5 %
14,5 %
12,6 %
11 %
Finansreglementets punkt 7.6 legger bestemmelser om fordelingen mellom fast og flytende rente.
Forvaltningen som er symbolisert i tabell 6 er i samsvar med vedtatt finansreglement.

Figur 4 – Forventet framtidig renteutvikling

Forventet 3 mnd Nibor rente
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0,00%
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Figur 4 viser forventet flytende markedsrente (3 mnd Nibor rente) i perioden januar 2017 –
desember 2026 per 3.1.20171.

1

Figuren bygger på priser på 3 mnd FRA kontrakter (dvs 3 mnd rentesikring med start IMM mars 2017, IMM
juni 2017, IMM september 2017 og IMM desember 2017) og interpolerte swaprenter (dvs rentebytteavtaler
med 1 år løpetid som starter 1, 2, 3, 4, … og 10 år frem i tid).

4 Totalbildet / Stresstest av forvaltningen
Tabell 7 – Renterisiko i låneporteføljen
Alle tall i millioner
31.12.2015 30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Langsiktig gjeld
1035,2
1032,3
1 188,4
1 347,9
Estimert selvfinansierende gjeld
150,0
150,0
127,0
127,0
Sikret rente
150,0
150,0
150,0
150,0
Aktiva
314,5
179,8
168,9
216,5
Gjeld med renterisiko
420,7
552,5
742,5
854,4
Andel av gjeld med renterisiko
41 %
54 %
62 %
63 %

Beregningen i tabell 7 viser andelen gjeld hvor Frogn kommune selv bærer risikoen for en eventuell
kostnad ved renteoppgang. «Langsiktig gjeld» er kommunens totale gjeld, «Estimert
selvfinansierende gjeld» er den estimerte andelen av Frogn kommunes langsiktige gjeld som dekkes
av brukerbetalinger (innenfor vann og avløp) og rentekompensasjonsordninger i Husbanken (beløpet
er estimert, og kan avvike fra reelt beløp). Dersom flytende rente øker på gjeld tilknyttet vann og
avløpsinvesteringer kan den økte rentekostnaden dekkes inn i form av en økning i brukerbetalingene.
Husbankens rentekompensasjon dekker som regel den flytende rentesatsen på kommunale lån.
«Sikret rente» er andelen lån med rentebinding (fast rente eller rentebytteavtaler), «Estimert
aktivabeholdning» inngår i beregning av renterisiko i finansporteføljen ettersom en økning i
finanskostnadene som følge av høyere rente samtidig vil nøytraliseres noe grunnet økning i
finansinntekter (renteinntekter på likviditet).

Tabell 8 – Budsjettrapport
Alle tall i millioner
Forventet gjennomsnittlig lånerente
Bruk av lån
Avdrag på lån
Forventet gjennomsnittlig likviditet
Total gjeld
Netto renter
*byggelån

2017
2018
2019
2020
1,85 % 1,98 % 2,05 % 2,17 %
380,6
146,3
58,7
58,4
216* + 39,7
49
50
50,2
50
50
50
50
1 483,6 1 580,9 1 589,6 1 597,8
26,8
30,6
31,8
34,7

Forventet gjennomsnittlig lånerente bygger på forventet framtidig markedsrente (3 mnd Nibor, se
figur 4) samt marginpåslag og nivåer på inngåtte rentebytteavtaler sett opp mot forventet langsiktig
gjeld i årene 2017, 2018, 2019 og 2020. Innskuddsrenten er forutsatt å ligge 0,5 %-poeng lavere enn
lånerenten.
Tabell 8 viser forventet utvikling av lånegjeld (bruk og avdrag på lån), kortsiktig likviditet («forventet
gjennomsnittlig likviditet»), renteinntekter og renteutgifter (summert i «netto renter») forutsatt at

flytende renter blir lik forventet renteutvikling (skissert i øverste linje). Tilskudd er ikke hensyntatt i
totalgjelden.
MERK: I tabellen har vi forutsatt at innskudd holdes på 50 millioner, og derav gir renteinntekter. Det
er nærliggende å tro at innskuddene vil reduseres i forhold til dagens volum ettersom
innskuddsrenten nå er lavere enn lånerenten.

Budsjettavvik ved rentestigning
For å symbolisere den renterisiko som ligger i Frogn kommunes finansforvaltning beregner man de
økonomiske konsekvensene frem i tid ved en renteøkning på 1 %-poeng mer enn budsjettert rente

Tabell 9 – Budsjettavvik ved 1 % ekstra renteendring
Alle tall i millioner
Endringsparameter
Hovedstol låneportefølje
Andel rentesikret
Andel selvfinansierende gjeld
Innskudd
Avvik ekskl. pensjonsforpliktelse
(Pensjonsforpliktelse) Estimerte tap som følge av kursendring
(Pensjonsforpliktelse) Estimert økt avkastning
Avvik inkl. pensjonsforpliktelse

1,00 %
2017
1 483,6
150
207
50
11,1
14
3,5
21,6

2018
1 580,9
75
207
50
12,5

2019
1 589,6
75
207
50
12,6

2020
1 597,8
75
207
50
12,7

3,5
9,0

3,5
9,1

3,5
9,2

Tabell 9 viser avvik (endring) fra budsjetterte rentekostnader (se «netto renter» i tabell 8»)som vil
påløpe Frogn kommune dersom renten stiger 1 %-poeng mer enn budsjettert rente.
I raden «Avvik eksl. pensjonsforpliktelse» hensynstar man ikke renteendringens forventede
påvirkning på pensjonskostnadene/inntektene. I raden «avvik inkl. pensjonsforpliktelse» hensynstar
man forventede tap og endring i avkastning som følge av renteendringen.

5 Endringer i risikoeksponering
All driftslikviditet står i dag på konto hos hovedbankforbindelse. Hovedbankforbindelsen har fortsatt
rating bedre enn A- som er ratingkrav i finansreglement.
Overskuddslikviditet er plassert som bankinnskudd hos SpareBank1. Plasseringen er i tråd med
kommunens finansreglement
Låneporteføljen har forholdsvis lav refinansieringsrisiko (figur 3). Renterisikoen er forventet økende
og er symbolisert i tabell 6 og 7.
Annen risiko i låneporteføljen er uforandret siden forrige rapport.

6 Avvik
Statusrapport for finansforvaltningen i Frogn kommune viser ingen avvik fra rammene i
finansreglementet. Finansreglementet er av uavhengig kompetanse vurdert i tråd med forskrift om
kommuners og fylkeskommunes finansforvaltning.

7 Rådmannens vurderinger
Forvaltningen av kommunens finansportefølje er tilfredsstillende.

Vedlegg 1 – Kontrollseddel finansrapport mot forskriftens krav
Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning § 7; rapporteringen skal inneholde en
beskrivelse og vurdering av:
A – Aktiva
Sammensetning av aktiva
Markedsverdi, samlet og fordelt på ulike typer aktiva
Vesentlige markedsendringer
-Har endringene betydning for kommunen
Endringer i risikoeksponering (vurdering)
Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
Markedsrenter og egne rentebetingelser
B – Passiva
Sammensetning av passiva
Løpetid for passiva
-Hvordan gjelden er satt sammen, samt forfallstidspunkt for gjelden
Verdi, samlet og fordelt på ulike typer passiva*
Vesentlige markedsendringer
-Har endringene betydning for kommunen
Endringer i risikoeksponering (som kommunen er utsatt for)
Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
Markedsrenter og egne rentebetingelser
*Kostnadsbasert verdi

Oppfylt
Oppfylt
Oppfylt
Oppfylt
Oppfylt
Oppfylt
Oppfylt

Oppfylt
Oppfylt
Oppfylt
Oppfylt
Oppfylt
Oppfylt
Oppfylt
Oppfylt
Oppfylt

Konklusjon: Statusrapport er i tråd med forskrift om kommuners og fylkeskommuners
finansforvaltning § 7.
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Vi har nå gjennomført vår revisjon for 2016, 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. Disse
forbedringsområdene er kommentert overordnet i denne oppsummeringen, mens detaljer er tatt
direkte med administrasjonen.
De forhold som ble medtatt i oppsummeringen etter vår interimsrevisjon høsten 2016, er medtatt her i
den grad forholdene fortsatt er aktuelle og vil følges opp ved vår revisjon for 2017.
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.
Innholdet er strukturert som følger:
• Risikovurderinger
• Internkontroll / Kjerneprosesser
• Vesentlige revisjonsområder
Vurderingsskala

Tiltak bør
iverksettes

Tiltak bør Tiltak ikke
vurderes nødvendig, men
bør overvåkes
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Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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Risikovurdering - finansregnskapet
Høy

Virksomheten har flere
ulike operasjonelle
risikoer. I revisjonen
har vi fokus på de
forhold som potensielt
kan påvirke poster i

Misligheter dukker
stadig opp i media;
det viktigste er et godt
kontrollmiljø.

Bank/
likvider

Konsekvens for kommunen

årsregnskapet.

Ikkerutinemessige
transaksjoner

Offentlige
anskaffelser
Innkjøp
Pensjoner

Inntekter
Finansiering/
investering
Lønnsområdet

Andre
fordringer
Budsjett/
disponeringer

Driftsmidler

MVA

Øvrige
periodiseringer

Kundefordringer

Lav

Investeringsregnskap

Selvkost

Endringer i
lover og
regler

Sannsynlighet for at risikoen inntreffer
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Internkontroll / kjerneprosesser
Kjerneprosess
Vår revisjon kan i
hovedsak deles inn
i tre områder:

Vurdering

Inntekter
 Inntekter
 Kundefordringer

Vår gjennomgang av rutiner høsten 2016 for utfakturering av SFO avdekket
at grunnlaget ofte inneholder feil. Beløpsmessig er inntektene fra SFO
begrenset slik at vi anser risikoen for vesentlige feil som lav. Vi er kjent med
at administrasjonen vil innføre nytt forsystem IST i 2017, men vi anbefaler at
administrasjonen gjennomgår med virksomhetene årsakene til feilene i
grunnlagene og ansvarsfordelingen mellom virksomhetene og
administrasjonen.

1. Gjennomgang av
kjerneprosesser
2. Revisjon av
vurderingsposter
3. Revisjon av øvrige
vesentlige områder
Vår gjennomgang av
kommunens interne
kontroll viser at

Kommentar



Det er ikke etablert noen rutine for å innhente opplysninger fra
virksomhetene om innvilgede tilskuddsordninger. Dette medfører i hovedsak
at tilskudd for mindre tilskuddsordninger blir inntektsført ved innbetaling
istedenfor ved innvilgelse, og dermed er det risiko for feilperiodisering.
Manglende rutine tilknyttet tilskuddsordninger medfører også at
administrasjonen har mindre grunnlag for å følge opp bundne driftsfond
uten bevegelse samt vurdere eventuelle tilbakebetalingskrav for ubenyttede
beløp. Administrasjonen oppgir at de har arbeidet med å innføre rutiner for
dette ved at tilskudd skal sendes til ansatte på økonomi i arkivsystemet. Vi vil
følge opp i 2017.

kommunen har
etablert
tilfredsstillende
rutiner på

Kommentar fra administrasjon:
Vi vil i 2017 jobbe videre med rutiner rundt inntektsføring av tilskudd og
oppfølging av bundne fond.

inntektsområdet, men
det er noen forhold
som kan forbedres.
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Internkontroll / kjerneprosesser
Kjerneprosess
Vår revisjon kan i
hovedsak deles inn
i tre områder:
1. Gjennomgang av
kjerneprosesser

Vurdering

Innkjøp
 Kjøp av varer og
tjenester
 Leverandørgjeld
 Bank

Vår gjennomgang høsten 2016 av hvem som har tilgang til
fullmaktsregisteret for attestant og anviser, avdekket at det er fire personer
som kan foreta endringer i dette registeret. Vi anbefaler at administrasjonen
gjennomgår behovet for tilgang til fullmaktsregisteret, og vurderer innføring
av eventuelt kompenserende kontroll som f.eks gjennomgang av logg over
endringer foretatt i registeret.

2. Revisjon av
vurderingsposter
3. Revisjon av øvrige
vesentlige områder
Vår gjennomgang av
kommunens interne
kontroll viser at
kommunen har
etablert
tilfredsstillende

Kommentar



Vår gjennomgang avdekket videre at det etter sluttført rolleprosjekt er slik at
de ansatte på økonomi som har «regnskapsbruker Høy», vil ha adgang til å
opprette og endre faste data tilknyttet leverandører. Vår anbefaling er at
administrasjonen påser at de implementerer kontroller som kompenserer for
denne vide tilgangen i Agresso Økonomi. Administrasjonen bør videre
vurdere å innføre en rutine om periodisk gjennomgang av endringslogg
tilknyttet faste data.
Administrasjonen bør også vurdere å innføre rutiner for periodisk
gjennomgang av endringer i tilganger/roller i fullmaktsregisteret for å sikre
at endringer av stilling internt i kommunen og øvrige endringer i rettigheter,
er blitt korrekt registrert.
Administrasjonen oppgir at de har påbegynt å innføre kontrollaktivitet
tilknyttet endringer i faste data men at arbeidet ikke er sluttført. Vi vil i 2017
revisjonen følge opp dette videre.

rutiner på
innkjøpsområdet, men
det er noen forhold
som kan forbedres.

Kommentarer fra administrasjonen:
Vi vil se på rutinen rundt tilganger til fullmaktregisteret og samtidig vurdere
interne kontrollrutiner for å kompensere de vide tilgangene. Her vil vi se på
de rapporter og muligheter systemet kan gi.
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Internkontroll / kjerneprosesser
Kjerneprosess
Vår revisjon kan i
hovedsak deles inn
i tre områder:
1. Gjennomgang av
kjerneprosesser

Vurdering

Innkjøp
 Kjøp av varer og
tjenester
 Leverandørgjeld
 Bank

Personen som normalt sett forestår håndteringen av utlegg, har mulighet for
å opprette leverandør, foreta posteringer av utlegg mot hovedbok, forestå
remittering og godkjenning som 1. godkjenner. Vår vurdering er at
innvilgede rettigheter/manglende arbeidsdeling gir risiko for uautoriserte
utbetalinger og vi anbefaler administrasjonen å innføre kompenserende
kontroller for å redusere risikoen for dette.
Administrasjonen oppgir at de på stikkprøvebasis har gjennomgått utlegg
utbetalt til ansatte på økonomi for å kontrollere gyldigheten av disse. Vi vil i
2017 revisjonen følge opp håndteringen av utlegg.

2. Revisjon av
vurderingsposter
3. Revisjon av øvrige
vesentlige områder
Vår gjennomgang av

Kommentar



Vår gjennomgang av rutiner for periodisering av utgifter i henhold til
anordningsprinsippet gav at administrasjonen ikke har implementert
oppfølging av de største investeringsprosjektene med hensyn til eventuelt
behov for avsetning for påløpte kostnader.

kommunens interne
kontroll viser at

Kommentarer fra administrasjonen:

kommunen har

Utlegg vil for store deler av 2017 bli håndtert av ansatt som ikke har
tilganger til å endre faste data og gjennomføre utbetalinger.

etablert
tilfredsstillende
rutiner på
innkjøpsområdet, men
det er noen forhold
som kan forbedres.

Vi vil i tillegg også her se på mulighetene for å benytte endringslogger og
kontroller mot ansattes bankkontoer.
Oppfølging av de største investeringsprosjektene med hensyn til avsetning
for påløpte kostnader vil bli vurdert i 2017. Merarbeidet dette vil medføre vil
bli vurdert opp mot risiko for feil i regnskapet og merverdien dette arbeidet
vil kunne gi.
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Internkontroll / kjerneprosesser
Kjerneprosess
Vår revisjon kan i
hovedsak deles inn
i tre områder:
1. Gjennomgang av
kjerneprosesser

Vurdering

Innkjøp
 Kjøp av varer og
tjenester
 Leverandørgjeld
 Bank

Vi avdekket og rapporterte i 2015 at det forelå alenefullmakter på
bankkontoer. Det foreligger fortsatt seks kontoer hvor administrasjonen
begrunner at alenefullmakt er forsvarlig.
Kommentarer fra administrasjonen:
I utgangspunktet er det ønskelig med 2 godkjennere for alle transaksjoner i
banken. Som et resultat av at regnskapsavdelingen er liten og vi har
transaksjoner som må gå daglig har vi valgt å kun ha alenefullmakt på
følgende konti;

2. Revisjon av
vurderingsposter
3. Revisjon av øvrige
vesentlige områder
Vår gjennomgang av
kommunens interne
kontroll viser at
kommunen har
etablert
tilfredsstillende
rutiner på
innkjøpsområdet, men
det er noen forhold
som kan forbedres.

Kommentar



1. Skattetrekkskontoen. Dette er midler som kun kan benyttes til
skattetrekksmidler. Dvs at man ikke får overført midler til andre enn til
skatteetaten. Vi anser det derfor forsvarlig å ha alenefullmakt på denne
kontoen.
2. Konto for sosialutbetalinger og utbetalinger fra familiasystemet.
Dette er utbetalinger som må gå hver dag basert på filer generert av NAV.
Her må vi til enhver tid ha en på avdelingen med tilgang til banken. Slik vi er
bemannet i dag er det ikke gjennomførbart med 2 godkjennere. Vi vil gjøre
en ny gjennomgang av rutiner og vurdere om internkontrollen er god nok.
3. Konto ifm låneforvaltning. Denne kontoen benyttes av Lindorff til
utbetaling av lån innvilget av boligkontoret. Ansatte ved økonomienheten
har kun mulighet til å gjennomføre internoverføringer med alenefullmakt.
4. Kontantkort. Dette er en konto som benyttes lite, og bruken er i liten grad
mulig å planlegge. Penger overføres til et kontantkort på bakgrunn av
meldinger fra NAV. Det er kun mulig å gjennomføre internoverføringer med
alenefullmakt.
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Internkontroll / kjerneprosesser
Kjerneprosess
Vår revisjon kan i
hovedsak deles inn
i tre områder:
1. Gjennomgang av
kjerneprosesser

Lønn
 Lønnskostnader
 Sykelønnsrefusjoner
 Annen
godtgjørelse
 Reiseregninger

Vurdering



Kommentar

Vi har gjennomgått rutiner på lønnsområdet, og har ingen forhold å
rapportere. Manglende periodisering av variabel lønn som ble kommentert i
forbindelse med årsoppgjøret 2015, er nå ivaretatt ved at det avsettes for
ikke utbetalt variabel lønn pr 31.12. i tråd med anordningsprinsippet.

2. Revisjon av
vurderingsposter
3. Revisjon av øvrige
vesentlige
områder
Vår gjennomgang av
kommunens interne
kontroll viser at
kommunen har
etablert
tilfredsstillende
rutiner på
lønnsområdet.
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Vesentlige revisjonsområder - vurderingsposter
Regnskapsposter
Vår revisjon kan i
hovedsak deles inn

Pensjoner
 Pensjonsmidler

i tre områder:

 Pensjons-

1. Gjennomgang av
kjerneprosesser

 Pensjonskostnad
 Premieavvik

2. Revisjon av
vurderingsposter
3. Revisjon av øvrige
vesentlige
områder

forpliktelser

Investering i aksjer
og andeler
 Finansielle aktiva

 Finansinntekter
Avsetning for
forpliktelser (og
inntekter)
 Garantiavsetninger

 Ressurskrevende
brukere

Vurdering

Kommentar



Vår gjennomgang av pensjoner i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen
avdekket ingen forhold av betydning. Vi har etterprøvd at pensjonsnote er i
overenstemmelse med aktuarberegninger og regnskapsføring og kontrollert
at premieavvik til amortisering er avstemt.



Ingen forhold å rapportere.



Det er gjort avsetning i regnskapet pr 31.12.2016 vedrørende tilskudd til
ressurskrevende brukere. Vi har sammenlignet avsetningen per 31.12.2016
mot endelig krav og finner at det er rimelig samsvar.
For øvrig har vi forespurt administrasjonen og Rådmann om det foreligger
forpliktelser utover de som er inntatt i regnskapet.
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Vesentlige revisjonsområder - øvrige områder
Tema
Vår revisjon kan i
hovedsak deles inn
i tre områder:

Øvrige
periodiseringer
 Inntekter og
kostnader

1. Gjennomgang av
kjerneprosesser

Driftsmidler
 Bygninger/tomter

2. Revisjon av
vurderingsposter

 Maskiner og

3. Revisjon av øvrige
vesentlige
områder

utstyr

 Inventar
 Av- og

Vurdering

Kommentar



Ingen forhold å rapportere. Rutinen for periodisering synes å fungere
tilfredsstillende.



Vi har gjennomgått avslutningen av investeringsregnskapet og
dokumentasjon av anleggsregister. Det er tilfredsstillende dokumentasjon.
Ingen forhold å rapportere.

nedskrivinger

Finansområdet
 Plasseringer

Gjennomgått dokumentasjon og kontrollert regnskapsføring mot et utvalg
eksterne oppgaver. Kontrollert lånenote mot regnskap. Det er
tilfredsstillende dokumentasjon.

 Gjeld



Ved en feil ble det betalt mer avdrag enn budsjettert, og mer enn det
lovmessige kravet til minimumsavdrag. Administrasjonen har valgt å ikke
belaste driftsregnskapet med for mye betalt avdrag. Det er gitt
noteinformasjon om forholdet.

© 2017 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

10

Vesentlige revisjonsområder - øvrige områder
Tema
Vår revisjon kan i
hovedsak deles inn
i tre områder:
1. Gjennomgang av
kjerneprosesser

Ikke rutinetransaksjoner
 Potensielt alle

Vurdering



Investeringsregnskap

Kommentar
Det er ikke avdekket ikke rutine-transaksjoner av betydning for årets
regnskap.

2. Revisjon av
vurderingsposter

Det er noe etterslep i gjennomføring av investeringsprosjekter i forhold til
budsjett. Ubrukte lånemidler øker fra ca. 57 mill kroner pr 31.12.2015 til ca.
137 mill kroner pr 31.12.2016. Vi er kjent med at administrasjonen ønsker å
øke ressursbruken på økonomioppfølging av prosjektene. Vi tror dette er bra
også med tanke på å få mer realistisk budsjettering.

3. Revisjon av øvrige
vesentlige
områder

Vi kan ikke se at administrasjonen har utarbeidet vurderingsnotater på skillet
drift- og investering for utvalgte investeringsprosjekter pr 31.12.16 slik
intensjonen var etter årsoppgjøret 2015.



Kommentar fra administrasjon:
Det har i 2016 vært lagt ned betydelig arbeid i kontroll av om utgiftene
gjelder drift eller investering. Det har imidlertid ikke blitt utarbeidet noen
særskilt vurderingsnotat etter arbeidet, men avdekkede feilførte bilag har
blitt korrigert. Det jobbes med rutinene rundt etablering og oppfølging av
investeringsprosjektene hvor man allerede i planleggingsfasen har utvidet
fokus på om dette er et investeringsprosjekt eller en driftsutgift. Samtidig vil
vi gjennom året ha økt fokus på kontroll av utgiftsføringen i regnskapet.
Selvkost



Vi har på overordnet nivå gjennomgått rutiner på selvkostområdet, og vi har
ved gjennomgangen av årsregnskapet for 2016 påsett at administrasjon har
innarbeidet nødvendige noteopplysninger.
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Vesentlige revisjonsområder - øvrige områder
Tema
Vår revisjon kan i

Vurdering

MVA

hovedsak deles inn
i tre områder:
1. Gjennomgang av
kjerneprosesser



Kommentar
Vi har gjennomgått rutiner i forbindelse med innsendelse av
momskompensasjon og løpende attestert på oppgaver gjennom året. Vi har
gjennom 2016 etterspurt dokumentasjon og vurderinger tilknyttet noen
utvalgte problemstillinger og anser disse besvart ved avslutningen av
revisjonen for 2016. Vår erfaring er at administrasjonen har fokus på å
avklare disse og innhenter ekstern bistand ved behov.

2. Revisjon av
vurderingsposter

Vi er kjent med at kommunen har et pågående bokettersyn innenfor
merverdiavgift med tema bygg og anlegg. Vi vil følge opp resultatet fra
tilsynet når dette foreligger med administrasjonen.

3. Revisjon av øvrige
vesentlige
områder

Gjennom året 2016 har administrasjonen tatt opp våre innspill til behandling
og korrigert behandlingen vedrørende kostnadsdeling innenfor NAV og vil i
2017 korrigere tilsvarende forhold tilknyttet Agressosamarbeidet.
Offentlige
anskaffelser



Vi har ikke sett spesielt på overholdelse av lov om offentlige anskaffelser i
2016. Vi så på dette for 2015, og hadde inntrykk av at det var god kontroll på
området. Vi vil se nærmere på dette i forbindelse med revisjonen for 2017.
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Vesentlige revisjonsområder - øvrige områder
Tema
Vår revisjon kan i

Vurdering

Budsjett



Vi har gjennomgått rutiner for innleggelse av budsjett. Administrasjonen
synes å ha tilfredsstillende rutiner for å legge inn vedtatt budsjett og
justeringer gjennom året. Når det gjelder investeringsregnskapet registrerer
vi at ubrukte midler på investeringsprosjekter ikke fremkommer som en
budsjettregulering, men at vedtatt budsjett er korrigert for ubrukte midler
som skal overføres. Formelt burde dette vært lagt inn som en
budsjettregulering.



I revisjonen for 2015 påpekte vi at administrasjonen bør foreta en grundig
gjennomgang av bundne fond da det var en betydelig andel av bundne fond
hvor det ikke var endringer i regnskapsåret. Det er en risiko for at noe av
disse fondene skulle vært tatt til inntekt og at det er klassifiseringsfeil
mellom frie og bundne fond. Det er videre en risiko for at noe av fondene
skulle vært tilbakebetalt til tilskuddsgiver. Vi har gjennomgått bevegelser på
bundne fond og observerer at hoveddelen har bevegelse i 2016, men at det
fortsatt er noen fond uten bevegelse. For øvrig har vi ingen kommentarer til
avslutning av drift- eller investeringsregnskapet.



Vår gjennomgang av årsregnskapet og årsberetning har ikke avdekket
vesentlige mangler. Vi har gitt innspill til administrasjonen på mindre forslag
til forbedringer og korrigeringer som er innarbeidet.



Vi viser til vår oppsummering fra 2015 med hensyn til utfordringer med å
hente ut rapporter fra Agresso til dokumentasjon av årsoppgjøret. Dette
gjaldt f.eks. leverandørgjeld og regnskapsrapporter med
sammenligningstall. Vi er kjent med administrasjonen har hatt fokus på
dette, men at utfordringene ikke er løst foreløpig.

hovedsak deles inn
i tre områder:
1. Gjennomgang av
kjerneprosesser
2. Revisjon av
vurderingsposter

Disponeringer/
Egenkapital

3. Revisjon av øvrige
vesentlige
områder

Årsregnskap og
årsberetning

Kommentar

Bokføringsloven
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Nyheter GKRS (kilde: www.gkrs.no)
Våre rådgivere har god
kompetanse på offentlig
forvaltning og utvikling i

Område

Beskrivelse

KRS nr 11 Finansielle
eiendeler og forpliktelser

 GKRS har inntatt en presisering i vedlegg A til KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og

KRS nr. 4 Avgrensning
mellom drifts- og
investeringsregnskapet

 GKRS har gjennomført en gjennomgang av KRS nr. 4 – Avgrensning mellom

Tilleggsskatt og
tilbakebetaling av
merverdiavgiftskompensasjon

 Som følge av ny skatteforvaltningslov innføres det tilleggsskatt på

Notat om justering av
merverdiavgift omarbeides

 I følge grks er det varslet at et revidert notat vedrørende «justering av inngående

god kommunal

forpliktelser. Presiseringen gjelder regnskapsmessig håndtering av opsjoner som ikke
har vært vurdert som regnskapsmessig sikring, etter at opsjonen er gjort gjeldende.

regnskapsskikk og kan
bistå ved behov for
avklaringer.

driftsregnskapet og investeringsregnskapet og sendt forslaget ut på høring.
Høringsfristen var 5.10.2016.

merverdiavgiftskompensasjonsområdet fra 2017. Fagkomiteen for gkrs har vurdert at
slik tilleggsskatt skal føres i driftsregnskapet.

merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon – regnskapsmessig behandling».
Bakgrunnen er en uttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
vedrørende en konkret sak fra Bergen kommune. Revidert notat kan forventes fastsatt
våren 2017.
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Nyheter bokføring
Våre rådgivere har høy
kompetanse bokføringsregelverket og kan bistå

Område

Beskrivelse

Oppbevaring – krav til
oppbevaringstid 5 år som
hovedregel

 Hovedregelen etter bokføringsreglene at krav til oppbevaringsperiode er 5 år. Fristen

ved spørsmål og

regnes fra utløpet av regnskapsåret.

 Oppbevaringskravet omfatter etter hovedregelen inneværende regnskapsår samt
materiale for de fem forutgående årene.

avklaringer.
Oppbevaring - flere unntak

•

•

•

 Unntak med krav til lenger oppbevaringsperiode
 Bokføringsreglene og annet regelverk

Bygg og anlegg

 Bokføringsforskriften § 8-1-5: «Prosjektregnskap som nevnt i § 8-1-4 eller bokførte

Banker og
finansieringsforetak

 Bokføringsforskriften § 8-13-4: «Banker og finansieringsforetak skal oppbevare kunde-

Fast eiendom

 Justeringsreglene i merverdiavgiftsloven begrunner at det fortsatt er et krav om at

opplysninger som er nødvendige for å kunne utarbeide slike prosjektregnskap skal
oppbevares i 10 år. Det samme gjelder dokumentasjon av bokførte opplysninger som
inngår i prosjektregnskapet, samt byggekontrakter med anbud/kalkyler, tegninger,
kontrakter med underentreprenører, timelister og ordrelister.»

og leverandørspesifikasjoner (ref. forskriften § 8-13-3 og § 3-1 nr. 3 og 4) samt
dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i slike spesifikasjoner i ti år etter
regnskapsårets slutt.»

kjøpsdokumentasjon av kapitalvaren fast eiendom oppbevares i ti år etter
regnskapsårets slutt. Kravet gjelder dokumentasjon av kjøp av fast eiendom som har
vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging der inngående merverdiavgift på
kostnadene ved dette utgjør minst kr 100 000.
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Nyheter bokføring
Oppbevaringstid,
fortsettelse fra forrige
side

Område

Beskrivelse

Oppbevaring - flere unntak,
forts:

 Unntak med krav til lenger oppbevaringsperiode
 Bokføringsreglene og annet regelverk

Hovedregel – 5 års
oppbevaring

•

Tolloven

 Innførsels- og utførselsdokumentasjon må oppbevares i ti år, jf tolloven § 4-12-1, nr 3:

Revisorer

 Revisor skal oppbevare dokumentasjon og nummererte brev etter dette kapittel på en

Flere unntak, i
bokføringsreglene og
annet regelverk

•

ordnet og betryggende måte i minst 10 år. Det samme gjelder korrespondanse i
tilknytning til rådgivning.

 Nye kassasystemer skal fra 2017 oppfylle krav til funksjonalitet som skal sikre mot at

Nye og skjerpede krav til
kassasystemer

«For deklarasjoner etter tolloven § 4-20, § 4-23 og § 4-24 og grunnlagsdokumenter
knyttet til slike deklarasjoner, gjelder oppbevaringsplikten i ti år fra utgangen av det året
deklarasjonen ble mottatt av tollmyndighetene.» Grunnlagsdokumenter vil bl.a. være
handelsfaktura/proforma faktura som benyttes som grunnlag for beregning av toll,
særavgifter og moms ved innførsel. Begrepet vil også omfatte
opprinnelsesdokumenter, fraktdokumenter og ev. andre dokumenter som danner
grunnlag for nedsatt toll mv.

Krav til kassasystemer

kontantomsetning blir unndratt fra beskatning. Eksisterende systemer må oppdateres
eller byttes ut innen 2019.
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Bokføringsstandarder
Påminnelse om
standarder som trådte i
kraft 1.1.2014

Område

Beskrivelse

NBS 1 Sikring av
regnskapsmateriale

 Omhandler kriterier som må oppfylles for at sikringen av regnskapsmateriale skal anses
å være betryggende, herunder generelle sikringstiltak

 Sikkerhetskopiering av elektronisk regnskapsmateriale
 Krav til lukking av regnskapsperioder

Vi ser at det kan være
utfordringer i praksis og
bistår gjerne med

NBS 2 Kontrollsporet

nærmere informasjon og

er oppfylt

spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering og pliktig regnskapsrapportering

 Krav til dokumentasjon av kontrollsporet

gjennomgang med
hensyn til om regelverket

 Generelle krav til toveis kontrollspor mellom dokumentasjon av bokførte opplysninger,

NBS 3 Elektronisk
tilgjengelighet i 3,5 år

Omhandler problemstillinger knyttet til kravet om elektronisk tilgjengelighet til bokførte
opplysninger i 3,5 år og omtaler følgende forhold:






NBS 4 Elektronisk
fakturering

Når er bokførte opplysninger i utgangspunktet tilgjengelig elektronisk
Omfanget av bokførte opplysninger som skal holdes elektronisk tilgjengelig
Betydningen av begrepet "elektronisk tilgjengelighet”
Lagring og sikring av de opplysningene som holdes elektronisk tilgjengelig
Bytte av regnskapssystem eller regnskapsfører

Standarden omhandler kriterier som må oppfylles for at elektronisk fakturering skal skje i
samsvar med kravene i bokføringsreglene. Spesielt omtales:

 Krav til rimelig sikring av salgsdokumentene mot endring, sletting, ødeleggelse
eller tap etter utstedelse

 Krav til lesbarhet og mulighet for etterkontroll i hele oppbevaringsperioden,
herunder krav til kontrollspor
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Bokføringsstandarder
NBS 5 og NBS 6, nye
standarder med virkning

Område

Beskrivelse

NBS 5 Dokumentasjon av
balansen

 Bokføringsloven krever at det skal foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med
mindre de er ubetydelige

 NBS 5 utdyper de generelle kravene til dokumentasjon av balansen, samt kravene til

fra 1.1.2015

dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv. i bokføringsforskriften § 6-4

NBS 6 Bruk av
tekstbehandlings- og
regnearkprogrammer

 Bokføringspliktige med færre enn 600 bilag i regnskapsåret kan bokføre i

tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer. For andre bokføringspliktige anses det
ikke som god bokføringsskikk å bokføre i tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer.

 NBS 6 omhandler bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer som

sluttbrukerverktøy i bokføringsarbeidet, herunder som en del av regnskapssystemet.

 Erstatter GBS 14 Bokføring ved bruk av regneark
NBS 7, ny standard med
virkning fra 1.1.2016

NBS 7 Dokumentasjon av
betalingstransaksjoner

 Utdyper krav til dokumentasjon for manuelle og automatiske betalingsløsninger, og gir
veiledning til tilrettelegging for bokførings- og oppbevaringsrutiner

 Utfyller bokføringsforskriftens §5-11 om krav til dokumentasjon av

betalingstransaksjoner som sier at ”Dokumentasjon av betalingstransaksjoner som ikke
vedrører kontant kjøp og salg, skal vise betaler og mottaker av betalingen samt beløp
og dokumentasjonsdato”

NBS 8, trådte i kraft ved
publisering, april 2015

NBS 8 Sideordnede
spesifikasjoner

 Bokføringsstandarden tar utgangspunkt i at lovgivningen ikke er til hinder for bruk av
sideordnede spesifikasjoner. Visse forutsetninger om konsolidering, sporbarhet,
periodeinndeling og mulighet for oppfyllelse av opplysningsplikt må oppfylles.

 Med sideordnede spesifikasjoner menes at en bokføringspliktig har flere spesifikasjoner
av den aktuelle kategori, og at summen av disse utgjør en fullstendig spesifikasjon etter
bokføringsloven § 5. Eksempler på dette kan være flere bokføringsspesifikasjoner, flere
kontospesifikasjoner eller flere kunde- og leverandørspesifikasjoner.

 Ikrafttredelse allerede samtidig med publisering, fordi denne standarden ikke

inneholder skjerpede krav, men tvert imot en forståelse av at loven tillater sideordnede
spesifikasjoner, selv om det ikke fremgår eksplisitt.
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Nyheter regnskap
Område
Regnskapsloven og norsk
god regnskapsskikk i
endring

Beskrivelse

Regnskapsloven utredes,
linker:

Lovutvalg med mandat å innføre nytt regnskapsdirektiv, internasjonal harmonisering og
forenkling. NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11 har vært på høring, og det har kommet mange
https://www.regjeringen.no/no og til dels sprikende høringskommentarer. Utredningene og høringskommentarene er nå
/dokumenter/nou-2015til behandling hos Finansdepartementet. Det tidligste tidspunktet for ikrafttredelse av
10/id2425387/?ch=17
endrede regler er 2018.
https://www.regjeringen.no/no
/aktuelt/horing--nou-2016-11regnskapslovensbestemmelser-omarsberetning-mv/id2509236/

Endringer som antagelig kommer er blant annet internasjonal harmonisering, større
innslag av virkelig verdi, større grad av differensiering av regelverket – men samtidig
bedre sammenheng og konsistens mellom de forskjellige standardene, nye forenklinger
for små foretak og nye ord og begreper. Ta gjerne kontakt med oss for mer detaljert
informasjon og nødvendige forberedelser for å implementere nye regnskapsregler.

Ny norsk
regnskapsstandard

Forslag til ny norsk regnskapsstandard var til høring i 2014, med et stort antall
høringskommentarer som resultat. Den viktigste tilbakemeldingen er at den nye
standarden må koordineres med endringer i regnskapsloven. Regnskapsstandarden er til
behandling i regnskapsstandardstyret og skal etter planen ha vært på fornyet høring og
kunne tre i kraft samtidig med endret regnskapslov..
Ny norsk regnskapsstandard har et internasjonalt utgangspunkt, IFRS for SMEs, som er
den internasjonale standarden beregnet på ikke-børsnoterte foretak (small and medium
sized entities). Den nye norske regnskapsstandarden foreslås å erstatte eksisterende
norske standarder og gi innhold til norsk god regnskapsskikk for fremtiden.

”Mens vi venter”

Det er bestemt at eksisterende regnskapsstandarder ikke skal endres, med mindre
lovendringer eller lignende medfører at endringer må gjennomføres.
To forhold i norsk god regnskapsskikk har vært vurdert endret, men er besluttet utsatt i
påvente av ny norsk regnskapsstandard:

 Utsatt innregning av estimatavvik for regnskapsføring av pensjoner, herunder bruk av

korridormetoden. Slik utsatt innregning er tatt ut av IFRS. Adgangen til utsatt
innregning av estimatavvik vil bestå inntil den nye regnskapsstandarden trer i kraft. I ny
norsk regnskapsstandard foreslås det ikke utsatt innregning. Det er gitt en romslig
overgangsregel med 5 års frist for å innregne avvikene mot egenkapitalen.
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Nyheter og fokusområder merverdiavgift
Generelle avgiftstjenester

Område

Beskrivelse

Avgiftssatser

 Høy sats 25 % (uendret)
 Mellomsats 15 % (uendret)
 Lav sats ble økt til 10% i 2016 (tidligere 8 %)
 Null sats 0 % (uendret)

Registrering for utleie av
fast eiendom –
sikkerhetsventil

 For å beregne merverdiavgift på utleie av bygg/anlegg/lokaler må utleier være frivillig

fra KPMG Law:

 Avgiftsgjennomgang –
”Quick-scan”
Hvor er bedriften
risikoutsatt?
Er det mulig for
bedriften å oppnå
avgiftsbesparelser?

 Fra 1. juli 2014 ble det innført en sikkerhetsventil for tilfeller hvor registrerte

virksomheter ikke trenger søke, så lenge man innretter seg i tråd med kravene til frivillig
registrering, jf. MAL § 2-3 (3).

 Bistand ved bokettersyn,
registrering,
fortolkningsspørsmål,
bindende
forhåndsuttalelser,
internasjonal handel etc.

 Der hvor leieforholdet ”behandles som avgiftsbelagt” skal utleier anses for å være
frivillig registrert

 Forventet økt fokus på dokumentasjon av avgiftsbehandling av leieforhold
 Fortsatt krav om «ubrutt kjede» avgiftsregistrerte utleieforhold, herunder at sluttbruken

 Nyheter – løpende

orientering om aktuelle
nyheter (elektronisk
abonnement)

 Skreddersydde
MVA-kurs

registrert i Merverdiavgiftsregisteret etter MAL § 2-3 (1). Dette har tidligere vært en
separat søknadsprosess

av lokalene mv. må være avgiftspliktig – dette skal dokumenteres

Overdragelse av nye
prosjekter

 Dom i Høyesterett (Mandal kommune) og påfølgende uttalelse fra SKD
 Griper inn i bygg- og anleggsbransje, særlig ved overdragelse av prosjekter/»myk
infrastruktur»

 Overdragelse av prosjekt hvor det ikke er skjedd fysiske byggearbeider

(«prosjekteringskostnader») vil isolert sett ikke etablere en kapitalvare – stor fare for
momstap

 Overdragelse av prosjekter under oppføring – stor fare for negativ innvirkning på
likviditet

 Overdragelsesbegrepet omfatter salg, hel/delvis overdragelse av virksomhet, fisjoner,
fusjoner, omdanning mv.
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Nyheter og fokusområder merverdiavgift
Generelle avgiftstjenester

Område

Beskrivelse

Kompensasjonsretten

 Eget regime (MVA kompensasjonsordning) for kommuner, fylkeskommuner og visse

fra KPMG Law:

 Særlige foreldelsesfrister for kommuner/fylkeskommuner samt prosedyrer ellers for å

 Avgiftsgjennomgang –
”Quick-scan”
Hvor er bedriften
risikoutsatt?
Er det mulig for
bedriften å oppnå
avgiftsbesparelser?

søke kompensasjon

 For mange er dette et ukjent område, og det er ofte behov for spesialkompetanse.
Risikoområder
kommunesektoren

 Bistand ved bokettersyn,
registrering,
fortolkningsspørsmål,
bindende
forhåndsuttalelser,
internasjonal handel etc.

 Utleie av kommunale bygg og anlegg
 Private utbyggere og overføring av infrastruktur til kommunen
 Utleie til idrett og kultur
 Boliger – stilles krav om særskilt tilrettelegging og dokumentasjon på at bruker har krav
på tilrettelagt bolig for å kreve kompensasjon for merverdiavgift

 Utlegg og kostnadsdeling med andre kommuner, offentlige virksomheter og foretak
 Kombinerte anlegg som brukes i kompensasjonsberettiget virksomhet og i ordinær
avgiftspliktig virksomhet (f.eks. badeland i kombinasjon med kiosk, restaurant,
treningssenter mv.)

 Nyheter – løpende

orientering om aktuelle
nyheter (elektronisk
abonnement)

 Fordeling av inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser, fordelingsnøkler (unntatt,
kompensasjonsberettiget, ordinært fradrag)

 Foreldelse av krav på kompensasjon for merverdiavgift

 Skreddersydde
MVA-kurs

private som utfører kommunale oppgaver (eks: privat barnehage, privat grunnskole
mv.)

Tilleggsavgift

 Nye rutiner for tilleggsavgift i 2012 – ny praksis begynner å ta form
 20 % innført som en form for standardsats
 Formalfeil som tidligere ga minimal tilleggsavgift rammes nå av 20 %
 Større økonomisk risiko ved ”småfeil” – viktig med god kontroll på avgiftsbehandlingen
 Opp mot 50 % økning i klagesaker som gjelder 20 % tilleggsavgift.
 Inn/ut-tilfeller; oppmyking av praksis
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Nyheter og fokusområder merverdiavgift
Område

Beskrivelse

Generelle avgiftstjenester

Tilleggsavgift

 Det innføres fra 1.1.2017 tilleggsavgift ved feilrapportering av krav på

fra KPMG Law:

Mervediavgifts-

 Avgiftsgjennomgang –
”Quick-scan”
Hvor er bedriften
risikoutsatt?
Er det mulig for
bedriften å oppnå
avgiftsbesparelser?

 Bistand ved bokettersyn,
registrering,
fortolkningsspørsmål,
bindende
forhåndsuttalelser,
internasjonal handel etc.

 Nyheter – løpende

merverdiavgiftskompensasjon

Kompensasjon
Risikoområder
Ofte spørsmål – ofte feil

 Registrering og dokumentasjon av justeringsforpliktelsene for Kapitalvarer
 Løpende dokumentasjon av leietakeres virksomhet
 Hvis det foreligger Kapitalvarer er det påkrevd å utarbeide justeringsavtale ved

overdragelse av virksomhet, fisjon, fusjon, omdanning mv. Absolutt tidsfrist for avtale
om overdragelse av justeringsplikt

 Vurdert om det er fradrag for transaksjonskostnader mv. ved oppkjøp – skjerpet
avgiftspraksis

 Beregnes det mva ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet?
 Er inngående faktura formelt korrekte (identifikasjon av parter, adresse, MVA beregnet i
NOK etc.)

orientering om aktuelle
nyheter (elektronisk
abonnement)

 Skreddersydde
MVA-kurs
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Nyheter og fokusområder merverdiavgift
Generelle avgiftstjenester
fra KPMG Law:

 Avgiftsgjennomgang –
”Quick-scan”
Hvor er bedriften
risikoutsatt?
Er det mulig for
bedriften å oppnå
avgiftsbesparelser?

 Bistand ved bokettersyn,
registrering,
fortolkningsspørsmål,
bindende
forhåndsuttalelser,
internasjonal handel etc.

 Nyheter – løpende

orientering om aktuelle
nyheter (elektronisk
abonnement)

 Skreddersydde
MVA-kurs

Område

Beskrivelse

Nye regler for
innførselsmoms fra 2017

 Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mvameldingen, som erstatter tidligere omsetningsoppgave for merverdiavgift

 Ny mva-melding har flere og andre poster enn den tidligere omsetningsoppgave - nye
mva-koder eller konti i regnskapet kan derfor være påkrevd slik at bokførte beløp blir
spesifisert på riktig post i mva-meldingen, ref. ev. oppdatering av regnskapssystem

 Informasjon om de enkelte poster i ny mva-melding:

http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/merverdiavgift/rf-0002-postene-i-mvameldingen.pdf

 All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir virksomheten plikt til å beregne og
betale innførselsmerverdiavgift. Fra 2017 inngår innførselsmerverdiavgift for varer i
mva-meldingen i stedet for i tolldeklarasjonen

 Virksomheten må selv beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i
tolldeklarasjonen. Merk at tolldeklarasjonen skal benyttes, ikke varefaktura.

 Beregningsgrunnlaget for mva baseres på tollverdireglene, jf. MAL § 4-11 og tolloven
kapittel 7 (uendret)

 Ved omregning fra utenlandsk valuta til NOK skal benyttes valutakurs som fremgår på
www.toll.no

 Importører av varer til Norge får tilgjengelig en månedlig deklarasjonsoversikt i Altinn
(nytt)

 Tollkredittordningen blir avviklet, med mindre importøren ønsker videreført ift.
særavgifter eller toll
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Sentrale forhold i Lov om offentlige anskaffelse
Generelle juridiske
tjenester fra KPMG Law:

Område

Beskrivelse

Nytt regelverk for offentlige
anskaffelser

 Trådte i kraft 1. januar 2017
 Ny anskaffelseslov og anskaffelsesforskrift
 Grensen for kunngjøringsplikt hevet til 1,1 millioner kroner
 Omfattende endringer i nasjonale regler (del II) med ny konkurranseform

 Bistand gjennom hele

anskaffelsesprosessen
fra planlegging til
klagebehandling

(tilbudskonkurranse) og svært stor frihet til å gjennomføre dialog og avklaringer

 EØS-regler (del III) med noen stor og flere mindre endringer
 Krav om at kommunikasjon skal skje elektronisk
 Innføring av standard EU-skjema for kvalifikasjonsfasen
 Begrensinger i antall ledd med underleverandører
 Regulering av endringsklausuler og muligheten for å gjøre endringer i inngåtte

 Bistand ved søksmål og
KOFA-klager

 Bistanden tilpasses

behov og ønske, fra
komplett gjennomføring
til kvalitetssikring av
kommunes eget arbeid

kontrakter

 Regulering av tiltak en leverandør kan iverksette for ikke å bli avvist grunnet tidligere
synder

 Gjennomgang av

innkjøpsfunksjoner og
rutiner

 Unntak for «særlige tjenester» som delvis erstatter de gamle «uprioriterte tjenester»
 Egne fleksible regler for anskaffelse av helse og sosialtjenester
 Regulering av muligheter for å gi kontrakter til kommunalt eide selskaper uten

 Skreddersydde kurs på
alle nivåer og alle
temaer innenfor
offentlige anskaffelser

 Utarbeidelse av maler

konkurranse

Gebyr for ulovlig direkte
anskaffelser

 KOFA har igjen fått myndighet til å ilegge gebyr ved ulovlig direkte anskaffelser

Andre nye regler som
berører offentlige
anskaffelser

 Plikt til å stille krav om lærlinger i offentlige kontrakter (egen forskrift)
 Tjenestekonsesjonskontrakter må konkurranseutsettes
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The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the
circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate
and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the
date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such
information without appropriate professional advice after a thorough examination of the
particular situation.

KONTROLLUTVALGET I FROGN
Sak 14/17 Kontrollutvalgets strateginotat - årlig fornyelse
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00131-1
Møtedato: 8/5-17

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar diskusjonen om utvalgets strateginotat til orientering, og
viderefører strateginotatet uten endringer.
Vedlegg:
Strateginotat Frogn Kontrollutvalg per 9/5-16
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalgets strateginotat beskriver utvalgets hovedoppgaver og strategier som
benyttes for å løse disse. Notatet legges årlig frem for utvalget som en påminnelse
om hvilke mål, oppgaver og kjøreregler som gjelder for utvalgets arbeid. I tillegg
inviteres det til en diskusjon om eventuelle endringer/tilføyelser i utvalgets strategi.
Strateginotat ble sist behandlet av utvalget i sak 19/16 den 9. mai 2016.
Sekretariatet har i år ingen forslag til endringer eller tillegg, og innstiller på å
videreføre strategien.

Ås, 25. april 2017

Lene H. Lilleheier/s./
rådgiver

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
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STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I FROGN
Sist vedtatt uten endringer: 09.05.2015, jf. sak 19/16

Mål og oppgaver
Kontrollutvalgets hovedmål er å bidra til at innbyggerne har tillit til at kommunens oppgaver
blir ivaretatt på best mulig måte.
Kommuneloven (§ 77) bestemmer at kommunestyret skal velge et kontrollutvalg til å forestå
det løpende tilsynet med forvaltningen. Utvalget skal påse at regnskapene blir ført på en
betryggende måte, at økonomiforvaltningen er korrekt og at det gjennomføres god
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Utvalget vil aktivt benytte sin lovmessige rett til å kreve enhver opplysning, redegjørelse eller
dokument som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene, jf. F § 5.

Valg og sammensetning
Valg og sammensetning av kontrollutvalget framgår av F § 2.
Kontrollutvalget skal ha en rolle som upartisk overvåker og saksbehandlingen skal kun foregå
ut fra et kontrollperspektiv. Det er viktig at medlemmene av utvalget er seg bevisst sin
dobbeltrolle som politikere og nøytrale kontrollører.

Hovedoppgaver:
1. Regnskapsrevisjon
Utvalget skal påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte og i samsvar
med de bestemmelser som følger av lov, forskrift, god kommunal revisjonsskikk m.m.
Strategi:
1. Utvalget holdes orientert om revisjonens arbeid gjennom regelmessige rapporter om
arbeidet og strategien for det kommende revisjonsåret.
2. Revisjonens regnskapsberetning og andre merknader til den kommunale regnskaps- og
økonomiforvaltning forelegges utvalget.
3. Utvalget skal påse at revisjonens merknader blir fulgt opp
2. Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi og
måloppnåelse ut fra kommunestyrets vedtak.
Strategi:
1. Sørge for å få utarbeidet en overordnet analyse om mulige områder med risiko for
avvik fra oppsatte mål i kommunen.
2. Foreslå en handlingsplan for forvaltningsrevisjon og konkrete prosjekter for
kommunen
3. Innstille om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekter for kommunestyret
4. Påse at vedtatte anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen
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3. Selskapskontroll
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med alle interkommunale selskaper og heleide
kommunale aksjeselskaper. Kontrollen skal omfatte eierskapskontroll og/eller
forvaltningsrevisjon.
Strategi:
1. Selskapskontrollen samordnes mest mulig med de andre kommunene i Follo.
2. Sørge for å få utarbeidet en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risikoog vesentlighetsvurderinger.
3. Foreslå handlingsplan for selskapskontroll for kommunestyret
4. Sørge for iverksetting av kontrollen
4. Annet tilsyn og kontroll
Kontrollutvalget skal forestå et løpende tilsyn med forvaltningen og kan be om alle de
opplysninger som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Kontrollutvalget gjør
kjent på kommunens Internettside at innbyggerne og andre har anledning til å legge fram
saker for kontrollutvalget. Det er imidlertid opp til utvalget å vurdere om en sak hører under
utvalgets kontrollfunksjon. Utvalget er ikke et klageorgan for enkeltvedtak.
Strategi:
1. Holde seg orientert om arbeidet i administrasjonen
2. Vurdere om rykter eller medieoppslag kan gi grunnlag for initiativ.
3. Ved mistanke om uregelmessigheter og misligheter skal kontrollutvalget på eget
initiativ eller etter anmodning fra kommunestyret, iverksette undersøkelser.

Organisering av arbeidet generelt:
1. Innhenting av opplysninger i kommunen. Bistand fra revisjonen og eget
sekretariat
Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 7. Utvalget kan kreve enhver opplysning,
redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser det finner nødvendig for å
gjennomføre oppgavene. I medhold av denne bestemmelsen har kontrollutvalget som organ
også rett til å overvære et møte som holdes for lukkede dører i så vel kommunestyret som
underordnede organer.
Revisjonen utfører de oppgaver som de er pålagt som følge av lov eller avtale med
kontrollutvalget og kan, innenfor de grenser som budsjettet setter, pålegges andre oppgaver.
Sekretariatet forbereder og følger opp de sakene som utvalget behandler og kan utføre
undersøkelser som ikke er revisjon..
Strategi:
1. Utvalget vil benytte de ressurser som revisjonen og sekretariatet kan bidra med i
arbeidet.
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2. Samarbeid
Kontrollutvalget opptrer på kommunestyrets vegne og det er viktig med god kommunikasjon
med oppdragsgiver. Det samme gjelder med rådmannen og hans administrasjon og
revisjonen.
Strategi:
1. Ordfører og rådmann får kopi av alle innkallinger med sakspapirer og protokollene fra
utvalgets møter
2. Rådmannen og enhetslederne bør med jevne mellom inviteres til å orientere og
samtale om sitt arbeid generelt eller spesielle saker
3. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret
4. Kontrollutvalget avgir årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet
3. Informasjon om utvalget - innsynsretten og forholdet til media
For at utvalget skal oppfylle sitt hovedmål må kommunens innbyggere, politikerne i alle
styrer og utvalg, administrasjonen og media kjenne til utvalgets arbeid. I den forbindelse er
det også viktig at det skal være lett å finne informasjon om utvalget og lett å ta kontakt med
utvalget.
Offentlighetsloven pålegger kommunen å gi andre størst mulig innsyn i sitt arbeid. En del
saker er unntatt som følge av lov eller i medhold av lov. Kontrollutvalgets møter er i henhold
til kommunelovens § 31 åpne for publikum, med mindre utvalget skal behandle opplysninger
som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.
Strategi:
1. Informasjon om utvalgets arbeid generelt og kontaktinformasjon skal være tilgjengelig
på kommunens Internett-sider.
2. Utvalgets dokumenter, som ikke er unntatt fra offentlighet, legges ut for offentlig
innsyn på kommunens Internettsider
3. Utvalgets møter er åpne for publikum
4. Tips skal alltid vurderes.
5. Alle skriftlige henvendelser til utvalget skal besvares.
6. Kontrollutvalgets leder besvarer spørsmål fra media.
4. Handlingsplaner og rullerende aktivitetsplaner
Utvalget innstiller om handlingsplaner for de viktigste arbeidsområdene ovenfor
kommunestyret og utvalget skal sørge for at disse blir fulgt opp. Den rullerende
aktivitetsplanen som utvalget utarbeider, gir oversikt over alle pågående aktiviteter og
vedtatte planer og andre tiltak.
Strategi:
1. Utvalgets strateginotat fornyes en gang pr. år.
2. Aktivitetsplanen er rullerende og legges fram på hvert møte i kontrollutvalget.

KONTROLLUTVALGET I FROGN
Sak 15/17 Orienteringssaker 8. mai 2017
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00115-1
Møtedato: 8/5-17

Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering.

VEDLEGG:
1) Kommunestyrets vedtak – Kontrollutvalgets årsrapport 2016
2) Kommunestyrets vedtak – Rådmannens tilbakemelding – forvaltningsrevisjon
barnevern
3) Kommunestyrets vedtak – Forvaltningsrevisjon – Oppfølging av politiske
vedtak.
4) Kommunestyrets vedtak – Forvaltningsrevisjon - PPT
5) Kommunestyrets vedtak – Rådmannens tilbakemelding – forvaltningsrevisjon
Samhandlingsreformen.
6) Kommunestyrets vedtak – Rådmannens tilbakemelding – forvaltningsrevisjon
Beredskap
7) Plan for samordning av tilsyn – Fylkesmannen i Oslo og Akershus
8) Aktivitetsplan
9) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. april 2017 (deles ut i møtet)

Ås, 25. april 2017
Lene H. Lilleheier/s./
rådgiver

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

Frogn kommune
Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske
tjenester
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat - FIKS
Pb 195
1431 ÅS

Deres ref.

Vår ref.
17/00345-5

Saksbehandler
Guro Merlid

Dato
10.04.2017

Oversender kommunestyrets vedtak vedr. sak fra kontrollutvalget:
Kontrollutvalgets årsrapport 2016
Kommunestyret behandlet ovennevnte sak i møte 3.4.2017 som sak nr. 53/17.
Kommunestyret gjorde følgende vedtak:
«Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport til orientering.»
Vedlagt følger saksutskrift av saken.

Med hilsen

Guro Merlid
Teamkoordinator politiske tjenester
Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlegg:
Saksutskrift Kommunestyret 2015-2019 03.04.2017 Sak fra kontrollutvalget:
Kontrollutvalgets årsrapport 2016
Kopi:
Enhet for personal,
organisasjon og
politiske tjenester Politiske tjenester
Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Anne Lise Larsson

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 DRØBAK
www.frogn.kommune.no

Postboks 10

Telefon
Telefaks

64 90 60 00

1441 DRØBAK

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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Frogn kommune- Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester
Vår ref.: 17/00345-5

Side 2 av 3

Mottaker:
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat
- FIKS

Pb 195

Frogn kommune- Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester
Vår ref.: 17/00345-5

1431 ÅS

Side 3 av 3

Frogn kommune

Saksutskrift
Sak fra kontrollutvalget: Kontrollutvalgets årsrapport 2016
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00345-2
Anne Lise Larsson

Saksgang
1 Kommunestyret 2015-2019

Møtedato
03.04.2017

Saknr
53/17

Kommunestyret 2015-2019s behandling 03.04.2017:
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret 2015-2019s vedtak 03.04.2017:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport til orientering.

Saksutskriften bekreftes
Frogn, 7.april 2017

Guro Merlid

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 Drøbak
www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00
64 90 60 01

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
Side 1 av 4

Tidligere behandlinger

Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport til orientering.

Vedlegg:
Saksutskrift Frogn kontrollutvalg 06.02.2017 Kontrollutvalge...pdf
aarsrapport 2016.pdf

Frogn kommune
Vår ref.: 17/00345

Side 2 av 4

SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Kontrollutvalget har i møtet 6.2.2017 behandlet sak om kontrollutvalgets årsrapport for
2016. Kontrollutvalget har oversendt saken til kommunestyret og anbefaler at
kommunestyret tar årsrapporten til orientering.
Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget har i møtet 6.2.2017 behandlet sak om kontrollutvalgets årsrapport for
2016.
«Frogn kontrollutvalgs behandling 06.02.2017:
Forslag fra Helge Simonsen om tillegg til punkt 6 i årsrapporten:
Etter siste setning i avsnittet om «Saksbehandlersaken»: «Kontrollutvalget beklager at
rådmannen ikke har levert en tilbakemelding innen fristen.»
Votering:
Innstilingen med tillegg av innkommet forsalg ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.02.2017:
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas med tillegget som ble fremsatt i møtet.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.»
Saken er utredet slik av kontrollutvalgets sekretariat:
«Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.
Vedlegg:
Årsrapport - Frogn kontrollutvalg 2016
SAKSUTREDNING:
Forslaget til årsrapport for 2016 legges fram for kontrollutvalget til behandling.
Ås, 30. januar 2017
Lene H. Lilleheier/s./ sekretær»

Rådmannen i Frogn 15.02.2017
Harald K. Hermansen

Frogn kommune
Vår ref.: 17/00345

Side 3 av 4

Øvrige dokumenter på saken:

Frogn kommune
Vår ref.: 17/00345

Side 4 av 4

Frogn kommune
Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske
tjenester
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat - FIKS
Pb 195
1431 ÅS

Deres ref.

Vår ref.
15/00081-20

Saksbehandler
Guro Merlid

Dato
10.04.2017

Oversender kommunestyrets vedtak vedr. sak fra kontrollutvalget:
Rådmannens tilbakemelding - forvaltningsrevisjon barnevern
Kommunestyret behandlet ovennevnte sak i møte 3.4.2017 som sak nr. 52/17.
Kommunestyret gjorde følgende vedtak:
«Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern i Frogn kommune til orientering.»
Vedlagt følger saksutskrift av saken.

Med hilsen

Guro Merlid
Teamkoordinator politiske tjenester
Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlegg:
Saksutskrift Kommunestyret 2015-2019 03.04.2017 Sak fra kontrollutvalget:
Rådmannens tilbakemelding - forvaltningsrevisjon barnevern
Kopi:

Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 DRØBAK
www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
Side 1 av 2

Mottaker:
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat
- FIKS

Pb 195

Frogn kommune- Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester
Vår ref.: 15/00081-20

1431 ÅS

Side 2 av 2

Frogn kommune

Saksutskrift
Sak fra kontrollutvalget: Rådmannens tilbakemelding forvaltningsrevisjon barnevern
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00081-17
Anne Lise Larsson

Saksgang
1 Kommunestyret 2015-2019

Møtedato
03.04.2017

Saknr
52/17

Kommunestyret 2015-2019s behandling 03.04.2017:
Kontrollutvalgets leder Knut Erik Robertsen orienterte om saken.
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret 2015-2019s vedtak 03.04.2017:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern i Frogn kommune til orientering.

Saksutskriften bekreftes
Frogn, 7.april 2017

Guro Merlid

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 Drøbak
www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00
64 90 60 01

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
Side 1 av 4

Tidligere behandlinger

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

Vedlegg:
Saksutskrift Frogn kontrollutvalg 06.02.2017 Rådmannens tilb..
Vedlegg -Tilbakemelding fra rådmannen - forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i
Frogn

Frogn kommune
Vår ref.: 15/00081

Side 2 av 4

SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Kontrollutvalget har i møte 6.2.2017 behandlet sak om rådmannens tilbakemelding om
forvaltningsrevisjon av barnevernet i Frogn kommune.
Kontrollutvalget har oversendt saken til kommunestyret og anbefaler at rådmannens
tilbakemelding tas til orientering.
Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget har i møte 6.2.2017 behandlet sak om rådmannens tilbakemelding om
forvaltningsrevisjon av barnevernet i Frogn kommune.
«Frogn kontrollutvalgs behandling 06.02.2017:
Kommunalsjefen og enhetslederen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.
Votering:
Innstilingen ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.02.2017:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern i Frogn kommune til orientering.»
Saken er utredet slik av kontrollutvalgets sekretariat:
«Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern i Frogn kommune til orientering.
Vedlegg:
Tilbakemelding fra rådmannen - forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Frogn
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

Frogn kommune
Vår ref.: 15/00081
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Lene H. Lilleheier/s./ sekretær»

Rådmannen i Frogn 15.02.2017
Harald K. Hermansen

Øvrige dokumenter på saken:

Frogn kommune
Vår ref.: 15/00081
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Frogn kommune
Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske
tjenester
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat - FIKS
Pb 195
1431 ÅS

Deres ref.

Vår ref.
16/01376-17

Saksbehandler
Guro Merlid

Dato
10.04.2017

Oversender kommunestyrets vedtak vedr.
forvaltningsrevisjonsrapport om oppfølging av politiske vedtak i
Frogn kommune
Kommunestyret behandlet ovennevnte sak i møte 3.4.2017 som sak nr. 51/17.
Kommunestyret gjorde følgende vedtak:
«Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak i
Frogn kommune» til orientering.»

Vedlagt følger saksutskrift av saken.

Med hilsen

Guro Merlid
Teamkoordinator politiske tjenester
Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlegg:
Saksutskrift Kommunestyret 2015-2019 03.04.2017
Forvaltningsrevisjonsrapport om oppfølging av politiske vedtak i Frogn
kommune
Kopi:
Enhet for personal,
organisasjon og

Wenche Korpberget

Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 DRØBAK
www.frogn.kommune.no

Postboks 10

Telefon
Telefaks

64 90 60 00

1441 DRØBAK
Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
Side 1 av 3

politiske tjenester
Enhet for personal,
organisasjon og
politiske tjenester Arkivet
Rådmannsgruppen

Vegard Arnesen

Postboks 10

1441 DRØBAK

Harald Karsten
Hermansen

Postboks 10

1441 DRØBAK

Frogn kommune- Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester
Vår ref.: 16/01376-17

Side 2 av 3

Mottaker:
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat
- FIKS

Pb 195

Frogn kommune- Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester
Vår ref.: 16/01376-17

1431 ÅS

Side 3 av 3

Frogn kommune

Saksutskrift
Forvaltningsrevisjonsrapport om oppfølging av politiske vedtak i
Frogn kommune
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/01376-13
Guro Merlid

Saksgang
1 Kommunestyret 2015-2019
2 Kommunestyret 2015-2019

Møtedato
13.02.2017
03.04.2017

Saknr
20/17
51/17

Kommunestyret 2015-2019s behandling 03.04.2017:
Protokolltilførsel:
Ole Scheie hadde følgende protokolltilførsel på vegne av Fremskrittspartiet:
«Før valget i 2015 fikk FrP flertall for å bevilge penger til utredning av dypvannskai og
oppstart av regulering for Sjøtorget. Nå viser sak 51/17 at rådmannen på 15 måneder
pr. november 2016 ikke hadde påstartet arbeidet og fikk påtale for dette. I dagens møte
gjentok vi fra talerstolen under behandlingen, at slik unnlatelse fra rådmannens side er
svært kritikkverdig.»
Votering:
Innstillingen fra kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret 2015-2019s vedtak 03.04.2017:
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak i
Frogn kommune» til orientering.

Saksutskriften bekreftes
Frogn, 7.april 2017

Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 Drøbak
www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00
64 90 60 01

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
Side 1 av 7

Guro Merlid

Dokumentet er elektronisk godkjent

Frogn kommune
Vår ref.: 16/01376

Side 2 av 7

Tidligere behandlinger

Kommunestyrets behandling 13.02.2017:
Saken ble strøket i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
Saken ble ikke behandlet.
Kommunestyrets vedtak 13.02.2017:
Det ble ikke fattet vedtak.

Frogn kommune
Vår ref.: 16/01376

Side 3 av 7

Saksfremlegg
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak i
Frogn kommune» til orientering.

Vedlegg:
Forvaltningsrevisjon oppfølging av politiske vedtak

Frogn kommune
Vår ref.: 16/01376

Side 4 av 7

SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Kontrollutvalget har i møte 6.12.2016 behandlet sak om forvaltningsrevisjonsrapport om
oppfølging av politiske vedtak i Frogn kommune.
Kontrollutvalget har oversendt saken til kommunestyret og anbefaler at rapporten blir
tatt til orientering.
Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget har i møte 6.12.2016, sak 33/16 behandlet saken slik:
«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.»
Saken er utredet slik fra kontrollutvalgets sekretariat til kontrollutvalget:

«Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak i
Frogn kommune» til orientering.
Vedlegg:
BDO - Forvaltningsrevisjon oppfølging av politiske vedtak (endelig).pdf
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok i møte den 6. juni jf. sak 22/16, BDOs forslag til prosjektplan for
forvaltningsrevisjon av Oppfølging av politiske vedtak i Frogn kommune.
I forvaltningsrevisjonsrapporten som nå foreligger fra BDO, se www.follofiks.no, gis
følgende svar på de tre problemstillingene:
1. I hvilken grad har administrasjonen et system for iverksetting, gjennomføring
og oppfølging av politiske vedtak?

Frogn kommune
Vår ref.: 16/01376

Side 5 av 7

Kommunen har et gjennomgående og godt system for iverksetting, gjennomføring og
oppfølging av politiske vedtak. Gjennom sak og arkivsystemet Public 360 ivaretar
kommunen oppfølging av vedtak ved at politiske vedtak oversendes saksbehandler.
Kategoriseringen om hvor langt man er kommet med saken er noe grov, f.eks så sier
kategorien «under arbeid» lite om hvor langt man har kommet. Kommunen kan med
fordel videreutvikle måten oppfølgingen av vedtakene synliggjøres. Ut over det er
kvaliteten tilfredsstillende og imøtekommer gjeldende standarder og krav.
2. I hvilken grad blir de politiske organer orientert om oppfølgingen av vedtakene,
herunder orientert om avvik?
Etter gjennomgang av ni konkrete saker er vurderingen at vedtakene er iverksatt, men
at politiske organer i varierende grad er orientert. Det blir ikke rapportert særskilt på
avvik i vedtaksoppfølgingen, men implisitt orienterer administrasjonen om avvik skriftlig
eller muntlig gjennom orienteringene om oppfølgingen av vedtakene. Revisors
vurdering er at denne praksisen er tilstrekkelig. Konklusjonen på denne
problemsstillingen er at politiske organer i all hovedsak blir orientert om oppfølgingen av
politiske vedtak og at eventuelle avvik er omfattet av orienteringen.
3. I hvilken grad blir oppfølging av politiske vedtak kommunisert med
innbyggerne?
Oppfølgingen av politiske vedtak blir i all hovedsak kommunisert til innbyggerne via
kommunens internett sider. Det er enkelt å få relevant og oppdatert informasjon om
oppfølgingen av politiske vedtak og spesifikk informasjon dersom det er ønske om det.
Revisor har ikke funnet grunnlag for å gi konkrete anbefalinger.
Rådmannens høringsuttalelse er tatt inn på side 17 i rapporten.
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet mener at revisjonens rapport viser at kommunen har et godt system for
oppfølging av politiske vedtak. Vi har ikke grunnlag for å betvile rapportens konklusjoner
om administrasjonens arbeid på dette området, men har enkelte kommentarer til
undersøkelsesopplegget rapporten.
-

I metodedelen savner vi opplysninger om hvordan de ni konkrete sakene i
undersøkelsen ble valgt ut.

-

Samtlige av de undersøkte sakene under problemstilling 2 gis grønt lys, selv om
de politiske organer i varierende grad er blitt orientert. Siden problemstillingen fra
utvalget ikke var om vedtakene ble fulgt opp, men om de politiske organer ble
orientert om oppfølgingen, er vi noe spørrende til denne vurderingen i noen av
sakene.

-

Revisjonskriteriene i rapporten er relativt overordnede. Det vises til
revisjonskilden bl.a KL §23, men utover det blir innholdet i mindre grad diskutert
og konkretisert i forhold til problemstillingen. Som et eksempel kunne revisor

Frogn kommune
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definert avvik og beskrevet nærmere hva lov, forskrift eller andre kilder skriver
om det å rapportere på avvik.
-

For orienteringens skyld ville det vært en fordel om revisor hadde beskrevet i
hvilken grad rådmannens uttalelse er fulgt opp i rapporten.

Sekretariatet mener at revisor har besvart de problemstillingene som ble trukket opp i
prosjektplanen.
Ås, 29. november 2016
Lene H. Lilleheier/s./
Sekretær»

Rådmannen i Frogn 12.01.2017
Harald K. Hermansen

Øvrige dokumenter på saken:

Frogn kommune
Vår ref.: 16/01376

Side 7 av 7

Frogn kommune
Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske
tjenester
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat - FIKS
Pb 195
1431 ÅS

Deres ref.

Vår ref.
16/01375-10

Saksbehandler
Guro Merlid

Dato
10.04.2017

Oversender kommunestyrets vedtak vedr.
forvaltningsrevisjonsrapport PP-tjenesten i Frogn kommune
Kommunestyret behandlet ovennevnte sak i møte 3.4.2017 som sak 50/17.
Kommunestyret gjorde følgende vedtak:

«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.»
Vedlagt følger saksutskrift av saken.

Med hilsen

Guro Merlid
Teamkoordinator politiske tjenester
Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlegg:
Saksutskrift Kommunestyret 2015-2019 03.04.2017
Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 DRØBAK
www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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Forvaltningsrevisjonsrapport PP-tjenesten i Frogn kommune
Kopi:

Frogn kommune- Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester
Vår ref.: 16/01375-10

Side 2 av 3

Mottaker:
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat
- FIKS

Pb 195

Frogn kommune- Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester
Vår ref.: 16/01375-10

1431 ÅS
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Frogn kommune

Saksutskrift
Forvaltningsrevisjonsrapport PP-tjenesten i Frogn kommune
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/01375-5
Guro Merlid

Saksgang
1 Kommunestyret 2015-2019
2 Kommunestyret 2015-2019
3 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 15-19

Møtedato
13.02.2017
03.04.2017
14.03.2017

Saknr
19/17
50/17
7/17

Kommunestyret 2015-2019s behandling 03.04.2017:
Kontrollutvalgets leder Knut Erik Robertsen orienterte om saken.
Votering:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret 2015-2019s vedtak 03.04.2017:
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.

Saksutskriften bekreftes
Frogn, 7.april 2017

Guro Merlid
Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 Drøbak
www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00
64 90 60 01

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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Dokumentet er elektronisk godkjent

Frogn kommune
Vår ref.: 16/01375
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Tidligere behandlinger
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevnes behandling 14.03.2017:
Forslag:
Følgende felles forslag til vedtak ble fremmet:
«Rådet oppfordrer til at tiltak blir foreslått i handlingsprogrammet, med referanse til
saksutredning som sier at andel lærerressurser er lavere enn landsgjennomsnittet».
Votering:
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevnes vedtak 14.03.2017:
Rådet oppfordrer til at tiltak blir foreslått i handlingsprogrammet, med referanse til
saksutredning som sier at andel lærerressurser er lavere enn landsgjennomsnittet.

Kommunestyrets behandling 13.02.2017:
Saken ble strøket i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
Saken ble ikke behandlet.

Kommunestyrets vedtak 13.02.2017:
Det ble ikke fattet vedtak.

Frogn kommune
Vår ref.: 16/01375
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Saksfremlegg
Kontrollutvalgets 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.

Vedlegg:
Forvaltningsrevisjon_PP-tjenesten

Frogn kommune
Vår ref.: 16/01375
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Kontrollutvalget har i møte 6.12.2016 behandlet sak om forvaltningsrevisjonsrapport om
PP-tjenesten i Frogn kommune.
Kontrollutvalget har oversendt saken til kommunestyret.
Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget har i møte 6.12.2016, sak 32/16 behandlet saken slik:
«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 PPtjenesten, 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.»

Saken er utredet slik fra kontrollutvalgets sekretariat til kontrollutvalget:

«Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:

Frogn kommune
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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.
Vedlegg:
BDO - Forvaltningsrevisjon_PP-tjenesten i Frogn.pdf
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok i møte den 6. juni jf. sak 21/16, BDOs forslag til prosjektplan for
forvaltningsrevisjon av PP-tjenesten i Frogn kommune.
I rapporten som nå foreligger fra BDO, se www.follofiks.no, er revisors hovedkonklusjon
at kommunen har tilfredsstillende rutiner for å fange opp behovet for spesialpedagogisk
hjelp i skole og barnehage, men at lang saksbehandlingstid kan føre til at det tar lang tid
fra behovet blir fanget opp til det tilbys spesialundervisning.
Revisjonen peker spesielt på at kommunen:
-

Har like beskrivelser i skole og barnehage for hvilke tiltak som skal settes i verk
ved behov for spesialpedagogisk hjelp.

-

Har skoler og barnehager som uttrykker tilfredshet med PP-tjenestens
tilgjengelighet og individrettet arbeid.

-

Har hensiktsmessige rutiner for å avdekke behov for spesialundervisning, og for
å involvere PP-tjenesten på et tidlig tidspunkt.

-

Har begrenset kapasitet til PP-tjenestens systemrettede arbeid i barnehagene.

-

Har én PP- rådgiver per skole, med økt fokus på systemrettet arbeid. Revisors
vurdering er at dette bør styrkes ytterligere.

-

Bør se nærmere på PP-tjenestens ressurssituasjon, som etter revisors vurdering
er presset. Saksmengde og - omfang har økt de senere årene. Sammenlignet
med tre andre kommuner ligger Frogn lavere enn to av disse på antall PPrådgivere per barn.

-

Har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid som er lenger enn angitt i
Utdanningsdirektoratets veileder. Det er ventelister på sakkyndig utredning, noe
som bryter med elevens individuelle rett til spesialundervisning.

-

Ligger over landsgjennomsnittet i andel elever med spesialundervisning, og har
hatt en økning i andelen på 1% fra 2010 – 2015.

Frogn kommune
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-

Ligger under landsgjennomsnittet hva gjelder andel lærerressurser til
spesialundervisning.

-

Har flere elever som får spesialundervisning i små grupper sammenlignet med
resten av landet.

-

Ikke har brukerundersøkelser for barn og foresatte som omfattes av PPtjenesten.

Revisor anbefaler at kommunen iverksetter følgende tiltak:
1. Kommunen bør vurdere å gjennomgå den interne organiseringen av arbeidet i PPtjenesten, og se dette i sammenheng med ressurssituasjonen.
2. Innføre brukerundersøkelser for barn og foresatte som omfattes av kommunens
spesialundervisning.
Rådmannens høringsuttalelse er tatt inn på side 27 i rapporten. Sekretariatet har spurt
revisjonen om rådmannen har mottatt hele rapporten og ikke bare faktadelen. BDO har
bekreftet at rådmannen mottok den endelige rapporten til uttalelse.
Sekretariatets kommentar:
Vi mener rapporten stort sett er fyldig og godt fundert, men at enkelte deler har svake
punkter. Revisors svar på problemstilling nr. 4 om brukernes tilfredshet er ikke vurdert i
mangel på tilstrekkelige revisjonskriterier. Her savner vi blant annet
tilbakemelding/intervju med FAU-representanter/SU-representanter som ble skissert i
prosjektplanen. Vi spør oss også om i hvilken grad Eleveundersøkelsen det vises til i
rapporten gir svar på hvor tilfredse elevene er med spesialundervisning.
Revisor har avdekket at saksbehandlingstiden er lenger enn angitt i
Utdanningsdirektoratets veileder, og gitt «rødt lys» ved vurderingen. Vi stiller spørsmål
ved om dette punktet skulle inngått som en del av anbefalingene til kommunen.
Vi mener for øvrig at revisor har fulgt opp prosjektplanen.
Ås, 29. november 2016
Lene H. Lilleheier/s./
Sekretær»

Rådmannen i Frogn 12.01.2017
Harald K. Hermansen

Øvrige dokumenter på saken:
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Frogn kommune
Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske
tjenester
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat - FIKS
Pb 195
1431 ÅS

Deres ref.

Vår ref.
14/02128-27

Saksbehandler
Guro Merlid

Dato
10.04.2017

Oversendelse av kommunestyrets vedtak vedr. rådmannens
tilbakemelding om oppfølging av rapport om
samhandlingsreformen
Kommunestyret behandlet ovennevnte sak i møte 3.4.2017 som sak nr. 49/17.
Kommunestyret gjorde følgende vedtak:
«Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om Samhandlingsreformen til
orientering.»
Vedlagt følger saksutskrift av saken.

Med hilsen

Guro Merlid
Teamkoordinator politiske tjenester
Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlegg:
Saksutskrift Kommunestyret 2015-2019 03.04.2017 Rådmannens
tilbakemelding - oppfølging av rapport om samhandlingsreformen
Kopi:
Enhet for
hjemmebaserte
tjenester
Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Aud Palm

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 DRØBAK
www.frogn.kommune.no

Postboks 10

Telefon
Telefaks

64 90 60 00

1441 DRØBAK

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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Rådmannsgruppen

Inger Fjeld

Postboks 10

Frogn kommune- Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester
Vår ref.: 14/02128-27

1441 DRØBAK

Side 2 av 3

Mottaker:
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat
- FIKS

Pb 195

Frogn kommune- Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester
Vår ref.: 14/02128-27

1431 ÅS
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Frogn kommune

Saksutskrift
Rådmannens tilbakemelding - oppfølging av rapport om
samhandlingsreformen
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

14/02128-23
Guro Merlid

Saksgang
1 Kommunestyret 2015-2019
2 Kommunestyret 2015-2019

Møtedato
13.02.2017
03.04.2017

Saknr
17/17
49/17

Kommunestyret 2015-2019s behandling 03.04.2017:
Votering:
Innstillingen fra kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret 2015-2019s vedtak 03.04.2017:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om Samhandlingsreformen til
orientering.

Saksutskriften bekreftes
Frogn, 7.april 2017

Guro Merlid

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 Drøbak
www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00
64 90 60 01

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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Tidligere behandlinger

Kommunestyrets behandling 13.02.2017:
Saken ble strøket i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
Saken ble ikke behandlet.
Kommunestyrets vedtak 13.02.2017:
Det ble ikke fattet vedtak.

Frogn kommune
Vår ref.: 14/02128
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Saksfremlegg
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om Samhandlingsreformen til
orientering.

Vedlegg:
Vedlegg 1 Rådmannens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten
om samha..
Vedlegg 2 Rådmannens første tilbakemelding - oppfølging av anbefalingene i rapporten
om Sa..

Frogn kommune
Vår ref.: 14/02128
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Kontrollutvalget har i møte 6.12.2016 behandlet rådmannens tilbakemelding om
oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen.
Kontrollutvalget har oversendt saken til kommunestyret og anbefaler at rådmannens
tilbakemelding tas til orientering.
Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget har i møte 6.12.2016, sak 36/16 behandlet sak om rådmannens
tilbakemelding på oppfølging av rapport om samhandlingsreformen.
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.»
Saken er utredet slik av kontrollutvalgets sekretariat:
«Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i
forvaltningsrevisjonsrapporten om Samhandlingsreformen til orientering.
Vedlegg:
Saksutskrift sak 27_15 - Oppfølging samhandlinsgreformen.docx, Rådmannens første
tilbakemelding - oppfølging av anbefalingene i rapporten om Samhandlingsreformen
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte den 31.8.2015 i sak 27/15 rådmannens første
tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om
Samhandlingsreformen. Denne ble ikke oversendt kommunestyret da det ifølge
vedtaket skulle gis to tilbakemeldinger om oppfølgingen. Saken fra 2015 med
rådmannens svar ligger vedlagt som grunnlag for behandling av denne saken.
Rådmannen skriver i vedlagte tilbakemelding i brev av 16.11.2016 at
distriktsrevisjonens forbedringskrav er under kontroll og satt i system. Videre skriver han
at andre tilbakemelding ble gitt per e-post i november 2015, på spørsmål fra

Frogn kommune
Vår ref.: 14/02128

Side 4 av 5

sekretariatet om rådmannen hadde tilføyelser til sin første rapportering. Sekretariatet
kan ikke se å ha mottatt denne, og har bedt om en kopi.
Sekretariatet mener at rådmannen allerede i sin første tilbakemelding viste til at
oppfølgingen av samtlige anbefalingspunkter var fulgt opp/ i ferd med å følges opp.
Sekretariatet mener rådmannen har gitt tilstrekkelig tilbakemelding og anbefaler at
saken oversendes kommunestyret for endelig vedtak og lukking av saken.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget for fremtiden som hovedregel innstiller om å
gi rådmannen 12 måneders frist på sine tilbakemeldinger om oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporter, og at det kun bes om én tilbakemelding.
Ås, 29. november 2016
Lene H. Lilleheier/s./
Sekretær»

Rådmannen i Frogn 12.01.2017
Harald K. Hermansen

Øvrige dokumenter på saken:

Frogn kommune
Vår ref.: 14/02128
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Frogn kommune
Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske
tjenester
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat - FIKS
Pb 195
1431 ÅS

Deres ref.

Vår ref.
15/00046-18

Saksbehandler
Guro Merlid

Dato
10.04.2017

Oversendelse av kommunestyrets vedtak vedr. rådmannens
oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om beredskap
Kommunestyret behandlet ovennevnte sak i møte 3.4.2017 som sak nr. 48/17.
Kommunestyret gjorde følgende vedtak:
«Kommunestyret tar rådmannens brev av 19.10.16 vedrørende oppfølgingen av
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om beredskap til orientering.»
Vedlagt følger saksutskrift av saken.

Med hilsen

Guro Merlid
Teamkoordinator politiske tjenester
Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlegg:
Saksutskrift Kommunestyret 2015-2019 03.04.2017 Rådmannens oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport om beredskap
Kopi:
Enhet for personal,
organisasjon og
politiske tjenester
Enhet for personal,
organisasjon og
Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Wenche Korpberget

Postboks 10

Rune Hammer
Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 DRØBAK
www.frogn.kommune.no

1441 DRØBAK

1441 DRØBAK
Telefon
Telefaks

64 90 60 00

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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politiske tjenester Personal

Frogn kommune- Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester
Vår ref.: 15/00046-18

Side 2 av 3

Mottaker:
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat
- FIKS

Pb 195

Frogn kommune- Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester
Vår ref.: 15/00046-18

1431 ÅS
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Frogn kommune

Saksutskrift
Rådmannens oppfølging - forvaltningsrevisjonsrapport om beredskap
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00046-14
Guro Merlid

Saksgang
1 Kommunestyret 2015-2019
2 Kommunestyret 2015-2019

Møtedato
13.02.2017
03.04.2017

Saknr
18/17
48/17

Kommunestyret 2015-2019s behandling 03.04.2017:
Kontrollutvalgets leder Knut Erik Robertsen orienterte om saken.
Votering:
Innstillingen fra kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret 2015-2019s vedtak 03.04.2017:
Kommunestyret tar rådmannens brev av 19.10.16 vedrørende oppfølgingen av
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om beredskap til orientering.

Saksutskriften bekreftes
Frogn, 7.april 2017

Guro Merlid

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 Drøbak
www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00
64 90 60 01

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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Tidligere behandlinger

Kommunestyrets behandling 13.02.2017:
Saken ble strøket i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
Saken ble ikke behandlet.

Kommunestyrets vedtak 13.02.2017:
Det ble ikke fattet vedtak.

Frogn kommune
Vår ref.: 15/00046
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Saksfremlegg
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens brev av 19.10.16 vedrørende oppfølgingen av
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om beredskap til orientering.

Vedlegg:
Vedlegg Rådmannens svar om oppfølging av anbefalinger i rapport om beredskap av
19.10.16
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Kontrollutvalget har i møte 6.12.2016 behandlet sak om rådmannens oppfølging av
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunens beredskap.
Kontrollutvalget har oversendt saken til kommunestyret og anbefaler at rådmannens
tilbakemelding tas til orientering.
Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget har i møte 6.12.2016, sak 35/16 behandlet sak om rådmannens
oppfølging av forvaltningsrapport om beredskap.
«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.»

Saken er utredet slik fra kontrollutvalgets sekretariat:

«Saksfremlegg
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.
Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Vedlegg:
Oppfølging av vedtak.pdf
SAKSUTREDNING:
Kommunestyret behandlet i sitt møte den 15.6.15 forvaltningsrevisjonsrapporten om
kommunens beredskap og vedtok at rådmannen skulle følge opp rapportens anbefalinger
og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder.
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Kontrollutvalget behandlet 9.5.16, jf sak 16/16, rådmannens første tilbakemelding om
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om beredskap. I saksutredningen pekte
sekretæren på at tilbakemeldingen var noe uklar i forhold til å beskrive oppfølgingen av
hver anbefaling. Kontrollutvalget vedtok å be rådmannen gi en endelig tilbakemelding om
oppfølgingen innen utgangen av 2016.
Rådmannens nye tilbakemelding forelå i brev av 19.10.16. Rådmannen gir nå en
beskrivelse av hvordan hver enkelt anbefaling er fulgt opp og gjennomført.
Sekretariatet finner at rådmannen har fulgt opp anbefalingene i
forvaltningsrevisjonsrapporten om beredskap.
Ås, 29. november 2016
Lene H. Lilleheier/s./
Sekretær»

Rådmannen i Frogn 12.01.2017
Harald K. Hermansen

Øvrige dokumenter på saken:
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KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE
AKTIVITETSPLAN per mai 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

1

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016

februar

FIKS

2

Aktivitetsplan

Februar

FIKS

3

Utvalgets strateginotat

Fornyes årlig FIKS

4

Møteplan

5

Uttalelse om kommunens årsregnskap 2016

6

7

8.
9.

Status
KU 4/17

KS 53/17
Rullerende

FIKS

6. februar
27. mars
8. mai
12. juni

15. april

FIKS

KU 8. mai

Tertialrapporter:
1.Tertialrapport jan-april 2017 - orienteringssak
2. Tertialrapport mai-aug. 2017 orienteringssak

Mai
Okt.

Kommunen
Kommunen

Rapporter fra revisjonen:
30.04.17 (perioden 01.05.16 – 30.04.17)
31.10.17 (perioden 01.05.17 – 31.10.17)
Revisjonsplan 2017
Plan forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
Forvaltningrevisjon 2016:
PPT

Mai
Nov
August
2016
2016
1.11.2016

KPMG
KPMG
KPMG
FIKS
FIKS
BDO

Aktivitetsplan 2017
Ajourført 25.04.2017

Avsluttet

28. august
9. oktober
26. oktober (Faglig forum)
27. november

KU 27/16, KS 151/16
KU 32/16

KS 50/17
1

Nr. Beskrivelse

12

Frist

Ansvar

1.11.2016
Rådm.
Svarfrist:

BDO
FIKS

KU 33/16

KS 51/17

Samhandlingsreformen

22.3.15 og
22.9.15

FIKS

KU 27/15 og KU 36/16

KS 49/17

Beredskap

31.12.16

FIKS

KU 16/16 og KU 35/16,

KS 48/17

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

29.2.2016

Barnevern

7.6.2016

FIKS

PPT

3.10.2017 og
3.4.2018
2016

FIKS

Oppfølging av politiske vedtak
Oppfølging av tidligere prosjekter:

Status

Avsluttet

Rapporter

12.
13.

Overordnet analyse og plan selskapskontroll
2017-2020
Andre kontrolloppgaver
Kommunens innkjøpsordninger – dialog rådmann
«Saksbehandlersaken»
September
Kommunens tilbud til hørselshemmede
Henvendelse – klage på saksbehandling (Furuveien)
Arbeidsmiljø og Turnover

purret
KU 1/17

FIKS

FIKS
FIKS
FIKS
FIKS
FIKS

Aktivitetsplan 2017
Ajourført 25.04.2017

KS 52/17

KU 26/16
KS 136/16
Vedtak sak 14/15 – Følges opp i 2016
KU 7/17
KU 2/17
KU 8/17
KU 9/17

2

