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KONTROLLUTVALGET I FROGN

Sak KU - 25/17
Rådmannens foreløpige rapport - Oppfølging av anbefalingene i
forvaltningsrevisjonsrapporten om PP-tjenesten i Frogn
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 16/00165-11
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar rådmannens foreløpige rapport om oppfølgingen av
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om PP-tjenesten til orientering.
Vedlegg:
Forvaltningsrevisjon i PP-tjenesten. Rådmannens foreløpige rapport
Øvrige dokumenter som ligger på saken:
Forvaltningsrevisjonsrapporten – PP-tjenesten i Frogn kommune
SAKSUTREDNING:
Da kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om PP-tjenesten i sitt
møte den 10. april tidligere i år, sluttet de seg enstemmig til kontrollutvalgets
innstilling om å be rådmannen avgi sin endelige rapport om oppfølgingen av
anbefalingene innen 12 måneder. I tillegg ble rådmannen bedt om å gi en foreløpig
rapport til kontrollutvalget innen 6 måneder. Denne rapporten forelå i brev av
18.9.2017 og følger vedlagt saken.

Gjennomgang av revisors anbefalinger og rådmannens foreløpige oppfølging:



Kommunen bør vurdere å gjennomgå den interne organiseringen av arbeidet i
PP-tjenesten, og se dette i sammenheng med ressurssituasjonen.

Rådmannens oppfølging så langt:
Frogn kommune har en høy andel med elever på spesialpedagogiske tiltak. Målet er
å redusere denne andelen. Kommunen har derfor iverksatt et prosjekt for blant annet
å bedre skolens arbeid med tilpasset opplæring. Resultatet av prosjektet vil danne
grunnlag for rådmannens vurdering av ressurssituasjonen i PP-tjenesten.
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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Innføre brukerundersøkelser for barn og foresatte som omfattes av
kommunens spesialundervisning.

Rådmannens forløpige oppfølging:
PP-tjenesten vil i samarbeid med skolene i løpet av 2018 gjennomføre
brukerundersøkelser. Tidligere erfaringer har vist at det er vanskelig å få tilstrekkelig
svarprosent. Kommunen vil utarbeide et opplegg for å bedre oppslutningen om
undersøkelsen.

Sekretariatets vurdering:
Vi mener rådmannen er i gang med å gjennomføre de forbedringspunktene
revisjonen anbefalte Frogn kommune å følge opp.

Saken oversendes kommunestyret når endelig rapport fra rådmannen foreligger.

Ås, 28. september 2017

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær
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Frogn kommune
Enhet for barn, unge og familier
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat - FIKS
Pb 195
1431 ÅS

Deres ref.

Vår ref.
16/01375-12

Saksbehandler
Anne Irene Bollestad

Dato
18.09.2017

Forvaltningsrevisjon i PP-tjenesten. Rådmannens foreløpige
rapport
Det fremgår av kommunestyrets vedtak at rådmannen skal gi en foreløpig
rapport om situasjonen innen 6 mnd.
Kommunestyret behandlet sak vedr. forvaltningsrevisjonsrapport PP-tjenesten i Frogn
kommune 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.»
Det fremgår av rapporten at 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 foreløpige rapport etter 6 mnd.:
PP-tjenesten er organisert i enheten barn, unge og familier og psykisk helse- og
rustjenester.
Enheten foretar p.t. en organisasjonsgjennomgang med tanke på organiseringen av
oppgavene i alle tjenestene i enheten. Denne gjennomgangen vil kunne få betydning for
hvordan oppgavene i PP-tjenesten organiseres og utføres.
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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Frogn kommune har en høyere andel elever med spesialpedagogiske tiltak enn
landsgjennomsnittet, og ligger betydelig høyere enn nabokommuner i Follo. Kommunen
har derfor et mål om å redusere bruken av denne type tiltak. Det er derfor iverksatt et
prosjekt med følgende målsetting:




Bedre tilpasset opplæring gjennom godt arbeid i skolenes TO-team (TO står
for «tilpasset opplæring»).
Bidra til gode målformuleringer for spesialundervisningen i neste
kommuneplanperiode
Levere en rapport med blant annet gode eksempler fra alle Frognskolene
innenfor tilpasset opplæring

Resultatet av dette arbeidet sammen med de organisatoriske endringene i enheten,
vil danne grunnlag for rådmannens vurdering av ressurssituasjonen i tjenesten.
PP-tjenesten i samarbeid med skolene, vil i løpet av 2018 iverksette
brukerundersøkelser overfor barn og foresatte som omfattes av kommunens
spesialundervisning. Tidligere undersøkelser har vist at det har vært vanskelig å
gjennomføre slike undersøkelser på en måte som sikrer en høy nok svarprosent. Det
tar derfor noe tid å få utarbeidet et godt nok opplegg for dette.

Frogn, 15.09.2017

Med hilsen
Harald Karsten Hermansen
Rådmann

Frogn kommune- Enhet for barn, unge og familier
Vår ref.: 16/01375-12
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Mottaker:
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat
- FIKS

Frogn kommune- Enhet for barn, unge og familier
Vår ref.: 16/01375-12

Pb 195

1431 ÅS
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
Sak KU- 26/17 Barnevern - Rådmannens svar på utvalgets
spørsmål - oppdatert notat
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00137-13
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens oppdaterte notat om kommunens barnevern
til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny redegjørelse om kommunens
barnevernstjeneste innen utgangen av første halvår 2018.
Vedlegg:
Oppdatert notat til Frogn kontrollutvalg om situasjonen i barneverntjenesten
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget behandlet rådmannens svar på utvalgets spørsmål om barnevern i
sitt møte 28.8.2017 jf. sak 18/17. I tråd med vedtaket sendte rådmannen et oppdatert
notat om situasjonen i barnevernet i etterkant av møtet. Sekretariatet videresendte
notatet til utvalgets medlemmer i e-post den 19.9.2017.
Sekretariatets vurdering er at rådmannen har svart ut spørsmålene og oppdatert det
skriftlige svaret iht den muntlige orienteringen som ble gitt i forrige møte. Vi foreslår
at utvalget tar saken til orientering uten ytterligere oppfølging på nåværende
tidspunkt.
Utvalget kan vurdere om de på et senere tidspunkt, ber om en ny redegjørelse om
situasjonen i barnevernet for å følge opp utviklingen og tiltakene som er iverksatt.
Ås, 28. september 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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NOTAT TIL POLITISK UTVALG

Til: Kontrollutvalget

Fra: Rådmannen

Saksbehandler: Anne Irene Bollestad

Dato: 18.9.2017

Notat til Frogn kontrollutvalg om situasjonen i barneverntjenesten
Rådmannens svar på kontrollutvalgets spørsmål angående situasjonen i
barneverntjenesten, ble behandlet i Frogn kontrollutvalg i møte 28.08.2017
Utvalget fattet følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens svar på spørsmålene om kommunens barnevern til
orientering.
2. Rådmannen bes oversende et oppdatert notat om situasjonen i barneverntjenesten til
kontrollutvalget.
Barneverntjenesten har pr. august 2017 mottatt 101 meldinger. Dette er noe færre enn
på samme tidspunkt i 2016.Tjenesten har pr.august 6 fristoversittelser, til sammenligning
var det 5 på samme tid i 2016.
3 av de ansatte i tjenesten er 100% sykemeldt. To av disse har sagt opp sine stillinger.
Tjenesten har blitt styrket med enn 40% stilling overført fra familietjenesten, og det er
ansatt en erfaren saksbehandler i 80% stilling ut året samt at innleid konsulentbistand i
100% stilling er blitt forlenget ut året. Samtidig er det foretatt nyansettelser.
Disse tiltakene har ført til at den samlede ansatt - ressursen når er i samsvar med antall
stillinger i enheten.
Tjenesten er i ferd med å lyse ut ledige faste stilinger fra 01.01.2018.
Rådmannen har i sitt forlag til handlingsprogram forslått en styrking av tjenesten med en
stilling.
Frogn kommune – Enhet for barn, unge og familier
Vår ref.: 17/01081-4
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Andre tiltak:
Enhetsleder og barnevernleder har hatt samtaler med tillitsvalgt om situasjonen i
enheten. Det har blitt tatt kontakt med bedriftshelsetjenesten.
Det har blitt kjøpt inn bærbare pc-er for å lette og effektivisere arbeidet med
referatskriving. Dette fordi ansatte meldte dette inn som et område hvor det fort ble store
etterslep.
Det blir iverksatt ekstern veiledning for alle ansatte i tjenesten, noe som også ble
etterspurt fra de ansatte.
Det tilrettelegges også for at ansatte får muligheter for videreutdanning,
Etterslep og opphopning av skriftlig arbeid opplevdes av de ansatte som et stort
stressmoment, og det ble bestemt at det skulle avsettes dager/tidspunkt i tjenesten slik
at dette kunne ryddes opp i. Dette arbeidet ble gjennomført i løpet av sommeren.
Barnevernleder melder om at situasjonen i tjenesten nå har bedret seg.

Med hilsen

Harald Karsten Hermansen
Rådmann

Frogn kommune – Enhet for barn, unge og familier
Vår ref.: 17/01081-4
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
Sak - KU 27/17 Invitasjon til samarbeid om
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00261-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget takker ja til invitasjonen fra Ås kontrollutvalg om å delta i
prosjektet - Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.
2. Forslag til endelig godkjenning av kostnadene ved prosjektet legges fram for
utvalget når dette er klart.
3. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om formål og problemstillinger for
prosjektet.
Vedlegg:
Saksutskrift Ås kontrollutvalg 12.09.2017 Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon
Follo landbrukskontor
SAKSUTREDNING:
Vedlagt følger saksutskrift av vedtak i Ås kontrollutvalg, jf. sak 18/17, om å
gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor i 2018.

1. Bakgrunn
Follo landbrukskontor er et administrativt samarbeid mellom kommunene Ski,
Vestby, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård. Ås kommune er vertskommune for
kontoret som ledes av landbrukssjefen. Han rapporterer direkte til rådmannen i Ås.
Kontrollutvalget i Ås er derfor det eneste av kontrollutvalgene i deltakerkommunene
som kan kontrollere virksomheten. Bakgrunnen for invitasjonen er en henstilling fra
kontrollutvalget i Ski, blant annet fordi det aldri før har blitt gjennomført en
forvaltningsrevisjon av virksomheten. Kontrollutvalget i Ås valgte å imøtekomme Ski
sin forespørsel.
Ås Kontrollutvalg inviterer i vedtaket kontrollutvalgene i Ski, Frogn, Vestby, Oppegård
og Nesodden til å samarbeide om prosjektet.
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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2. Finansiering
Siden Ås kontrollutvalg formelt sett står som bestiller av prosjektet skal prosjektet
gjennomføres av Follo distriktsrevisjon, som er Ås sin faste revisor. Det foreslås
videre å bruke landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel av faste kostnader for å
fordele utgiftene for prosjektet. Denne fordelingen gjenspeiler kommunens
landbruksareal, antall landbrukseiendommer og befolkingen i kommunen:
Ski 25%, Vestby 24%, Ås 23%, Frogn 15%, Nesodden 8%, Oppegård 5%.
Follo distriktsrevisjon har anslått at prosjektet totalt vil beløpe seg til kr. 252 000,-.
For Frogn kommune vil dette utgjøre en andel på ca. kr. 37 800,-.
Foruten Ås, har Ski avklart at det ønsker å delta i prosjektet. Oppegård har vedtatt
ikke å delta. Deltakelsen fra de andre vil bli avklart i løpet av høsten. Etter dette vil
det komme justeringer av kostnadene for deltakelsen.
Frogn kontrollutvalg har sendt sin innstilling om budsjett 2018 til kommunestyret.
Rammen for forvaltningsrevisjon var i dette forslaget stipulert til kr. 487 000,Denne rammen gir rom for to ordinære forvaltningsrevisjonsprosjekter. Dersom
Frogn kontrollutvalg tilpasser sin bestilling med f.eks ett mindre prosjekt (jf.
prosjektene i 2017), kan denne rammen gi rom for to prosjekter i tillegg til andelen av
forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor. Et annet alternativ er at kontrollutvalget
ber om finansiering fra Kommunestyret i en egen sak.
Når kostnadsfordelingen er endelig klar, vil sekretariatet legge fram en sak for
utvalget om endelig godkjenning av kostnadene.

3. Forslag til formål og problemstillinger fra Ås kontrollutvalg:
Kontrollutvalgene inviteres til å samarbeide om formål og problemstillinger for
prosjektet. Ås KU vedtar endelig prosjektplan.
Formål
Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med
målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og
effektiviseringsgevinst.
Problemstillinger
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1)

Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet,
åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen?
a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og
den enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i
henhold til rett regelverk?

2)

Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune?
a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med
saksbehandlingen og driften ivaretatt?

3)

I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo
landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser
landbruksoppgavene i egen administrasjon?

4. Rapportering
Rapporten fra prosjektet presenteres på et fellesmøte for de berørte utvalgene. Etter
en høring i disse utvalgene behandles rapporten av kontrollutvalget i Ås som
innstiller til sitt kommunestyre.
Sekretariatet antar at fellesmøtet og høringen bør avgrenses til de utvalgene som har
deltatt i prosjektet. Dette spørsmålet kommer vi tilbake til senere.

Ås, 29. september 2017

Lene H. Lilleheier/s./
rådgiver

Vedlegg: Saksutskrift fra kontrollutvalget i Ås – sak 18/17 Mål og problemstillinger
forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor
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KONTROLLUTVALGET I ÅS

Saksutskrift
Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00148-8
Lene H. Lilleheier

Saksgang
1 Ås kontrollutvalg

Møtedato
12.09.2017

Saknr
18/17

Ås kontrollutvalgs behandling 12.09.2017:
Votering: Innstilingen ble enstemmig vedtatt.
Ås kontrollutvalgs vedtak 12.09.2017:
1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.
2. Sekretariatet bes om å invitere kontrollutvalgene i Frogn, Nesodden, Ski,
Oppegård og Vestby til å delta i prosjektet med utgangspunkt i Ås kontrollutvalgs
forslag til mål og problemstillinger, og følgende rammebetingelser:
a. Prosjektet finansieres etter landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel av
faste kostnader.
b. Ås kommunes revisor Follo distriktsrevisjon (FDR) gjennomfører
prosjektet.
c. Kontrollutvalgene samarbeider om innholdet i bestillingen til revisor, som
koordineres via sekretariatet.
d. Endelig prosjektplan vedtas av kontrollutvalget i Ås.
e. Rapporten presenteres på et fellesmøte for de berørte utvalgene. Etter en
høring i disse utvalgene behandles rapporten av kontrollutvalget i Ås som
innstiller til sitt kommunestyre.

Saksutskriften bekreftes
Ås, 19.september 2017
Lene H. Lilleheier
Rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
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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Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.
2. Sekretariatet bes om å invitere kontrollutvalgene i Frogn, Nesodden, Ski,
Oppegård og Vestby til å delta i prosjektet med utgangspunkt i Ås kontrollutvalgs
forslag til mål og problemstillinger, og følgende rammebetingelser:
a. Prosjektet finansieres etter landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel av
faste kostnader.
b. Ås kommunes revisor Follo distriktsrevisjon (FDR) gjennomfører
prosjektet.
c. Kontrollutvalgene samarbeider om innholdet i bestillingen til revisor, som
koordineres via sekretariatet.
d. Endelig prosjektplan vedtas av kontrollutvalget i Ås.
e. Rapporten presenteres på et fellesmøte for de berørte utvalgene. Etter en
høring i disse utvalgene behandles rapporten av kontrollutvalget i Ås som
innstiller til sitt kommunestyre.

Vedlegg:
Avtale Follo landbrukskontor 2015
SAKSUTREDNING:
Etter anmodning fra kontrollutvalget i Ski, vedtok kontrollutvalget i Ås jf. sak 14/17 å
gjennomføre forvaltningsrevisjon av Follo Landbrukskontor i 2018. Forutsetningen er at
alle deltakerkommunene samarbeider om prosjektet.
Sekretariatet ble bedt om å legge frem forslag til formål og problemstillinger.
Follo landbrukskontor
Kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås fornyet i 2015 avtalen om
administrativt verstkommunesamarbeid for de kommunale oppgavene på
landbruksområdet. Ås er vertskommune for Follo landbrukskontor, som ledes av
landbrukssjefen som igjen rapporterer til rådmannen i Ås kommune. Ås kontrollutvalg
har kontrollansvaret for kontoret, og er det eneste av kontrollutvalgene blant de
samarbeidende kommunene som kan gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Follo
landbrukskontor.
I avtalen mellom kommunene (se vedlegg) framgår at formålet er å samarbeide om
felles landbrukskontor med ansvar for alle oppgaver som er lagt til kommunene knyttet
til landbruksområdet. Samarbeidet skal sikre høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusere
sårbarheten og gi effektiviseringsgevinst.

Ås kommune
Vår ref.: 17/00148
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Med utgangspunkt i formålet for samarbeidet og innspillene fra kontrollutvalget i Ski,
forslår sekretariatet følgende formål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet:
Formål
Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med
målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst.
Problemstillinger
1) Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet
og likebehandling i saksbehandlingen?
a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den
enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i
henhold til rett regelverk?
2) Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune?
a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med
saksbehandlingen og driften ivaretatt?
3) I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo
landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i
egen administrasjon?
Prosjektgjennomføring
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 14/17 sendes Ås kontrollutvalgs forslag til mål
og problemstillinger til øvrige deltaker-kommuner i Follo landbrukskontor med invitasjon
om å samarbeide om prosjektet.
Finansiering
Kostnadene for prosjektet tar utgangspunkt i landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel
av faste kostnader. Denne fordelingen gjenspeiler kommunens landbruksareal, antall
landbrukseiendommer og befolkning i kommunen:
Ski 25%, Vestby 24%, Ås 23%, Frogn 15%, Nesodden 8% og Oppegård 5%.
Ås kommune har ifølge en beregning fra FDR 2,25 leveranser av forvaltningsrevisjon
per år. Dersom samtlige kommuner deltar, vil prosjektet utgjøre 23% av ett prosjekt og
vil dermed inngå som del av den årlige leveransen av forvaltningsrevisjonsprosjekter
uten ekstra kostnad. Ski og Nesodden har også rom for en ekstra leveranse hver.
Vestby, Frogn og Oppegård som ikke deltar i FDR betaler for sin andel av prosjektet
enten direkte til FDR eller til Ås kommune.

Ås, 5. september 2017

Ås kommune
Vår ref.: 17/00148
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Lene H. Lilleheier/s./
rådgiver

Vedlegg:
Avtale om Follo landbrukskontor

Ås kommune
Vår ref.: 17/00148
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KONTROLLUTVALGET I FROGN

Sak KU - 28/17 Faglig forum 2017
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00263-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets medlemmer deltar på faglig forum 26. oktober. Forfall meldes
sekretæren.

Vedlegg:
Faglig forum 2017
SAKSUTREDNING:
Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo holdes i år 26. oktober kl 18.00 til 20.30 i
Kommunestyresalen i Ås.
Styret i FIKS har vedtatt programmet. Hovedsaken blir en presentasjon av rapporten
som KS har fått utarbeidet om det kommunale risikobildet.
Vi får også en rapport om kontrollutvalgenes medvirkning til planleggingen av Nordre
Follo kommune.
Møtet er satt opp på kontrollutvalgenes møteplan for høsten og frammøtet pleier å
være godt.
Ås, 28. september 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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Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo
Ås kulturhus, kommunestyresalen, torsdag 26. oktober 2017 kl. 1800 - 2030

1800

Åpning v/Thorbjørn Nerland, styreleder FIKS

1805

Ny kontrollsjef i FIKS presenterer seg

1815

Det kommunale risikobildet
v/Gjertrud Strand Sanderød, rådgiver KS

1900

Spørsmål og kommentarer

1930

Pause, enkel servering

2000

Nordre Follo kommune – kontrollutvalgenes
medvirkning til planlegging av den nye
kommunen v/Lars Chr. Bilet, leder av kontrollutvalget i Ski

2030

Avslutning
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KONTROLLUTVALGET I FROGN

Sak KU - 29/17 Orienteringssaker
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00262-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering.

VEDLEGG:

1)
2)
3)
4)

Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 28. august 2017.
Kopi av oppstartsbrev forvaltningsrevisjon «Etikk og habilitet.»
Kopi av oppstartsbrev forvaltningsrevisjon «IKT – sikkerhet og drift»
Kopi av svar til Frogn kommune angående forespørsel om ytterligere
utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet om IKT- sikkerhet og drift.
5) Kommunens tertialrapport nr. 1-17
6) Kopi av melding til kommunestyrene: FIKS – Årsberetning og regnskap 2016
7) Aktivitetsplan per september 2017

Ås, 28. september 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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MØTEPROTOKOLL
Frogn kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

28.08.2017 kl. 14:00
Fraunar, Frogn rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.
Møtende medlemmer:
Knut Erik Robertsen (Ap), Øyvind Solli (H), Eva Jorun Bækken Haugen (H), Tom
Lennart Pedersen (PP), Helge G. Simonsen (V)

Fra administrasjonene møtte:
Olav Neander, møtte som rådmann (sak 18/17 og 19/17)
Jo-Ragnar Finserås, enhetsleder Økonomi (sak 19/17)
Anne Irene Bollestad, enhetsleder Barn, unge og familier (sak 18/17)
Fra KPMG møtte:
Rune Johansen, regnskapsrevisor
Fra Deloitte møtte:
Iver Fiksdal, senior consultant

Møtesekretær:
Lene H. Lilleheier (Fiks)
Diverse merknader:
Knut Erik Robertsen meldte 2 saker til eventuelt
Helge Simonsen meldte 1 sak til eventuelt.

Møteprotokoll godkjent 31.08.2017

Knut Erik Robertsen/s./
leder

Øyvind Solli/s./
nestleder

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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Saksliste
Side
saker til behandling
18/17 17/00137-3

Barnevern - rådmannens svar på utvalgets
spørsmål

3

19/17 17/00189-1

Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon - IKT sikkerhet
og drift

4

20/17 17/00192-1

Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon - Etikk og
habilitet

5

21/17 17/00187-2

Uavhengighetserklæring fra regnskapsrevisor

6

22/17 17/00197-2

Revisjonsplan 2017 - Frogn kommune

7

23/17 17/00193-1

Budsjett kontroll og tilsyn 2018

8

24/17 17/00198-1

Orienteringssaker

9

Eventuelt

Frogn kontrollutvalg 28.08.2017
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Frogn KU-18/17
Barnevern - rådmannens svar på utvalgets spørsmål
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar rådmannens svar på spørsmålene om kommunens barnevern til
orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.08.2017:
Olav Neander og Anne Irene Bollestad svarte på utvalgets spørsmål og orienterte om
status for barneverntjenesten.
Innkommet tilleggsforslag fra Helge Simonsen:
Rådmannen bes oversende et oppdatert notat om situasjonen i barneverntjenesten til
kontrollutvalget.
Votering: Innkommet forslag fra Simonsen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.08.2017:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens svar på spørsmålene om kommunens
barnevern til orientering.
2. Rådmannen bes oversende et oppdatert notat om situasjonen i
barneverntjenesten til kontrollutvalget.

[Lagre]

Frogn kontrollutvalg 28.08.2017
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Frogn KU-19/17
Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon - IKT sikkerhet og drift
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget godkjenner Deloittes forslag til prosjektplan for
forvaltningsrevisjon av IKT sikkerhet og drift.
2. Prosjektet utsettes 1 måned i tråd med ønske fra administrasjonen i Frogn
kommune.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.08.2017:
Iver Fiksdal fra Deloitte la frem prosjektplanen og svarte på notatet fra
administrasjonen. Jo-Ragnar Finserås kommenterte administrasjonens syn på saken.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.08.2017:
1. Kontrollutvalget godkjenner Deloittes forslag til prosjektplan for
forvaltningsrevisjon av IKT sikkerhet og drift.
2. Prosjektet utsettes 1 måned i tråd med ønske fra administrasjonen i Frogn
kommune.

[Lagre]

Frogn kontrollutvalg 28.08.2017
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Frogn KU-20/17
Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon - Etikk og habilitet
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget godkjenner Deloittes forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon
om Etikk og habilitet.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.08.2017:
Utvalgets sekretær orienterte om at administrasjonen har bedt om utsettelse på 1
måned for innsending av dokumentasjon til prosjektet, og at Deloitte har bekreftet at
dette lar seg gjennomføre innenfor rammen av kontrakten. Iver Fiksdal fra Deloitte
presenterte planen og besvarte innspillene fra utvalget.
Votering: Utvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen og anmodningen fra
administrasjonen om å utsette prosjektet 1 måned.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.08.2017:
1. Kontrollutvalget godkjenner Deloittes forslag til prosjektplan for
forvaltningsrevisjon om Etikk og habilitet.¨
2. Prosjektet utsettes 1 måned i tråd med anmodning fra administrasjonen i
Frogn kommune.
[Lagre]

Frogn kontrollutvalg 28.08.2017

Side 5 av 10

29/17 Orienteringssaker - 17/00262-1 Orienteringssaker : Protokoll Frogn KU 280817 godkjent

Frogn KU-21/17
Uavhengighetserklæring fra regnskapsrevisor
Sekretariatets innstilling:
Oppdragsansvarlig revisors brev av 7. august 2017 om egenvurdering av
uavhengighet tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.08.2017:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.08.2017:
Oppdragsansvarlig revisors brev av 7. august 2017 om egenvurdering av
uavhengighet tas til orientering.

[Lagre]

Frogn kontrollutvalg 28.08.2017
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Frogn KU-22/17
Revisjonsplan 2017 - Frogn kommune
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar KPMGs Revisjonsplan 2017 for Frogn kommune til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.08.2017:
Johansen fra KPMG innledet og svarte på spørsmål.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.08.2017:
Kontrollutvalget tar KPMGs Revisjonsplan 2017 for Frogn kommune til orientering.

[Lagre]

Frogn kontrollutvalg 28.08.2017
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Frogn KU-23/17
Budsjett kontroll og tilsyn 2018
Sekretariatets innstilling:
1. Frogn kommunes utgifter til kontroll og tilsyn 2018 foreslås budsjettert til kr.
1 269 000,2. Saken oversendes Frogn kommune og skal inngå i kommunens budsjett for
2018.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.08.2017:
Votering: Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.08.2017:
1. Frogn kommunes utgifter til kontroll og tilsyn 2018 foreslås budsjettert til kr.
1 269 000,2. Saken oversendes Frogn kommune og skal inngå i kommunens budsjett for
2018.

[Lagre]

Frogn kontrollutvalg 28.08.2017
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Frogn KU-24/17
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 28.08.2017:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.08.2017:
Sakene tas til orientering.

[Lagre]

Eventuelt
Mannskapsbrakka på Kopås
Knut Erik Robertsen foreslo å be om en redegjørelse fra rådmannen om
forhåndsbetaling av kontraktssummer. Dette gjelder spesielt saken om
Mannskapsbrakka på Kopås, men også kommunens retningslinjer og praksis på
generelt grunnlag.

Byggesaksbehandlingen i kommunen
Knut Erik Robertsen foreslo at utvalget ber rådmannen redegjøre for situasjonen i
byggesaksavdelingen. Dette gjelder etterslep av saker, bemanningssituasjon, samt
etterlevelse av frister og kontinuitet i saksbehandlingen.

Digitalisering av kommunens tjenester
Helge Simonsen foreslo at utvalget ber om en redegjørelse fra rådmannen om
kommunens planer og status i arbeidet med digitalisering av tjenester.
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til følgende vedtak:
Kontrollutvlaget ber rådmannen gi skriftlige redegjørelser vedrørende de tre
eventueltsakene. Utvlagets leder og sekretær får i oppdrag og utarbeide en konkret
henvendelse til rådmannen.

Frogn kontrollutvalg 28.08.2017
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Deloitte AS
Damsgårdsveien 135
Postboks 6013 Postterminalen
NO-5892 Bergen
Norway
Tlf.: +47 55 21 81 00
Fax: +47 55 21 81 33
www.deloitte.no

Frogn kommune
v/ rådmann Harald K. Hermansen
4. september 2017

OPPSTART AV FORVALTNINGSREVISJON – ETIKK OG HABILITET
Deloitte har i samsvar med utarbeidet prosjektplan og bestilling fra kontrollutvalget 19. juni 2017 i sak
102/17, startet opp forvaltningsrevisjon av etikk og habilitet i Frogn kommune.
Formålet med prosjektet er å se på hvordan de etiske retningslinjene for Frogn kommune er
implementert i organisasjonen, hvordan de blir fulgt opp og brukt, samt hvordan gjeldende
habilitetsregler blir ivaretatt både på administrativt og politisk nivå.
Kildematerialet i den aktuelle revisjonen omfatter dokumentanalyse og intervju, samt en elektronisk
spørreundersøkelse. Vi vil begynne med en dokumentanalyse, og ber om å få tilsendt følgende
dokumenter i forbindelse med forvaltningsrevisjonen:
1. Organisasjonsoversikt for Frogn kommune som viser både politisk og administrativ
organisering
2. Politisk og administrativt delegeringsreglement
3. Etiske retningslinjer for Frogn kommune som gjelder for henholdsvis folkevalgte og ansatte
4. Beskrivelse av hvordan kommunens etiske retningslinjer blir gjort kjent blant folkevalgte og
ansatte, samt kopi av eventuelle rutiner for formidling av informasjon om retningslinjer
5. Eventuelle rutiner for opplæring av folkevalgte og ansatte som omfatter opplæring i etiske
retningslinjer og/eller vurdering av habilitet
6. Eventuelle rutiner eller prosedyrer for folkevalgte og ansatte knyttet til etterleving av
kommunens etiske retningslinjer
7. System og rutiner for å kontrollere og følge opp at de etiske retningslinjene etterleves
8. Beskrivelse av avviksmeldingssystem, samt rutiner for avviksmeldinger og statistikk for meldte
avvik knyttet til etiske retningslinjer og habilitet de siste tre årene
9. Eventuelle rutiner/prosedyrer for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser, herunder
risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til hvor og når i tjenestene det kan inntreffe brudd på
kommunens etiske retningslinjer og/eller rettsregler knyttet til habilitet
10. Resultater fra ev. gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til knyttet til hvor og når
det kan inntreffe brudd på kommunens etiske retningslinjer fra de siste tre årene
11. Rutiner/prosedyrer for oppfølging av ev. risiko- og sårbarhetsanalyser
12. Eventuelle rutiner/prosedyrer for vurdering av habilitet til bruk for henholdsvis folkevalgte og
ansatte
13. Rutiner/prosedyrer for å dokumentere ev. habilitetsvurderinger som blir gjennomført, både
politisk og administrativt
14. Eventuelle rutiner/prosedyrer for hvordan saker der folkevalgte og/eller ansatte vurderes som
inhabile skal håndteres og behandles
15. Annen relevant dokumentasjon kommunen vurderer som relevant
Vi ber om at vi får tilsendt overnevnte dokumentasjon innen mandag 2. oktober 2017. Dersom noen
av de etterspurte dokumentene ikke eksisterer ber vi om at dette blir eksplisitt opplyst om i
tilbakemeldingen fra kommunen.
Revisjonen ber om at kommunen så raskt som mulig også oppnevner en kontaktperson for
forvaltningsrevisjonen som Deloitte kan samarbeide med for å få videre tilgang til ev. relevante
dokumenter og organisering av intervju.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company
limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL
and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also
referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see
www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.

29/17 Orienteringssaker - 17/00262-1 Orienteringssaker : Frogn - revidert oppstartsbrev - fvr av etikk og habilitet

Eventuelle spørsmål om forvaltningsrevisjonen kan rettes til prosjektleder Iver Fiksdal på tlf. 934 29
530, eller per e-post til ifiksdal@deloitte.no.

Med vennlig hilsen
Deloitte AS

Iver Fiksdal
Prosjektleder

29/17 Orienteringssaker - 17/00262-1 Orienteringssaker : Frogn - revidert oppstartsbrev - fvr av IKT sikkerhet og drift

Deloitte AS
Damsgårdsveien 135
Postboks 6013 Postterminalen
NO-5892 Bergen
Norway
Tlf.: +47 55 21 81 00
Fax: +47 55 21 81 33
www.deloitte.no

Frogn kommune
v/ rådmann Harald K. Hermansen
4. september 2017

OPPSTART AV FORVALTNINGSREVISJON – IKT – SIKKERHET OG DRIFT
Deloitte har i samsvar med utarbeidet prosjektplan og bestilling fra kontrollutvalget 19. juni 2017 i sak
102/17, startet opp forvaltningsrevisjon av IKT – sikkerhet og drift i Frogn kommune.
Formålet med prosjektet er å kartlegge og vurdere kommunens sentrale IKT-funksjoner med fokus på
sikkerhet, drift og overordnede målsetninger og rutiner.
Kildematerialet i den aktuelle revisjonen omfatter dokumentanalyse og intervju. Vi vil begynne med en
dokumentanalyse, og ber om å få tilsendt følgende dokumenter i forbindelse med forvaltningsrevisjonen:
Generelle dokumentasjon
1. Organisasjonsoversikt for Frogn kommune som viser roller, ansvar og myndighet knyttet til
arbeid med IKT i kommunen
2. Virksomhetsstrategi og andre overordnete plandokumenter for IKT i Frogn kommune
Investering
3. Eventuelle planer for investeringer innenfor IKT-området
4. Budsjett og regnskap for drift og investeringer innenfor IKT-området i kommunen for de siste
tre årene
Drift og vedlikehold
5. Beskrivelse av og dokumentasjon på rutiner for drift, vedlikehold og risikoanalyser av
kommunens IKT-systemer, herunder
a. Rutiner for sikkerhet, drift og vedlikehold av IKT-systemer
b. Rutiner for å gjenoppta normal drift etter en driftsstans
c. Gjennomførte risikoanalyser av IKT-miljøet i kommunen
6. Planer for drift, vedlikehold og risikovurderinger av kommunens IKT-miljø
Informasjonssikkerhet
7. Mål og strategier for Frogn kommune som gjelder informasjonssikkerhet
8. Styrende dokumenter for internkontroll og informasjonssikkerhet i kommunen
9. Oversikt over organiseringen av arbeidet med informasjonssikkerhet i kommunen
10. Oversikt over personopplysninger som blir behandlet i kommunen
11. Oversikt over virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av kommunen, og
databehandleravtaler kommunen har inngått
12. Beskrivelse av og oversikt over informasjonssikkerhetssystemets utforming
13. Risikovurderinger knyttet til informasjonssikkerhetssystemet
14. Avviksrutiner knyttet til informasjonssikkerhet i kommunen
15. Rutiner og dokumentasjon for opplæring av ansatte i kommunen i informasjonssikkerhet
16. Eventuelle interne eller eksterne evalueringer av IKT og/eller informasjonssikkerhet i
kommunen
17. Annen relevant dokumentasjon

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company
limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL
and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also
referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see
www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.
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Vi ber om at vi får tilsendt overnevnte dokumentasjon innen mandag 2. oktober 2017. Dersom noen
av de etterspurte dokumentene ikke eksisterer ber vi om at dette blir eksplisitt opplyst om i
tilbakemeldingen fra kommunen.
Revisjonen ber om at kommunen så raskt som mulig også oppnevner en kontaktperson for
forvaltningsrevisjonen som Deloitte kan samarbeide med for å få videre tilgang til ev. relevante
dokumenter og organisering av intervju.
Eventuelle spørsmål om forvaltningsrevisjonen kan rettes til prosjektleder Iver Fiksdal på tlf. 934 29
530, eller per e-post til ifiksdal@deloitte.no.

Med vennlig hilsen
Deloitte AS

Iver Fiksdal
Prosjektleder
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Fra:
Sendt:
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Kopi:
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Lene Lilleheier
26. september 2017 09:37
'Rolf Moe'; ifiksdal@deloitte.no
'harald.hermansen@frogn.kommune.no'; Knut Erik Robertsen
(kerobertsen@gmail.com)
SV: Forvaltningsrevisjon IKT sikkerhet og drift Frogn kommune arkivsak
17/00189

Hei,
Deloitte har i en e-post til sekretariatet bekreftet at det er mulig innenfor rammen av avtalen å
utsette dokumentfristen for dette prosjektet til 16. oktober 2017.
Kontrollutvalget ser med bekymring på at administrasjonen må be om ytterligere utsettelse i
forbindelse med forvaltningsrevisjonen av IKT-virksomheten i kommunen, men siden hensynet
til kvaliteten på revisjonen er viktigere enn sluttdatoen aksepterer kontrollutvalget utsettelsen.

Med vennlig hilsen
Lene H. Lilleheier
rådgiver
64 96 20 59 | 920 16 409
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat (FIKS)
www.follofiks.no

Fra: Rolf Moe [mailto:Rolf.Moe@FROGN.KOMMUNE.NO]
Sendt: 22. september 2017 09:51
Til: Lene Lilleheier; ifiksdal@deloitte.no
Emne: Forvaltningsrevisjon IKT sikkerhet og drift Frogn kommune arkivsak 17/00189

Forespørsel om utsettelse av frist for leveranse av dokumentasjon til 16/10-2017
Bakgrunn:
September er normalt en hektisk periode for kommunens ledergruppe. Da skal både
handlingsprogrammet og budsjettet på plass. I år er det også rullering av kommuneplanen.
Jeg er ansvarlig for mål og strategier knyttet til området Kommunikasjon og interne systemer, derav
kommunens Digitaliseringsstrategi med tilhørende budsjett og investeringsportefølje. Dette inkluderer
også rådmannens presentasjon for området. Digitaliseringsarbeidet har et høyt fokus også politisk. Frist
for dette arbeidet er uke 39 grunnet tidsfrist for saksfremlegg til politisk behandling.
Faktorer som er ekstraordinære denne høsten er blant andre:
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Jeg har deltatt i en kartlegging og evaluering av IKT samarbeidet i Follo kommunene hvor Frogn er
vertskommune med ansvar for systemdrift og forvaltning av Agresso økonomisystem og Public 360 Sak
og arkiv system. Detaljkartlegging av kommunens IKT systemer og IKT kostnader har medført mye
tidsbruk. Det er utarbeidet en rapport som må konkluderes før behandling i Rådmannskollegiet i Follo
fredag i uke 39.
Frogn kommune er i en omorganiseringsprosess. Gammel organisasjon ble avsluttet 1/9 og arbeidet med
å bygge den nye organisasjonen pågår for fullt. Dette berører IKT både i form av endret organisering i
egen enhet og i form av planlegging for endring av rettighetsstruktur, systemer etc. for alle enheter som
blir berørt av omorganiseringen. Her er det også sentrale aktiviteter som må gjennomføres og konklusjon
for ny organisering av IKT skal være klar for presentasjon til de ansatte fredag i uke 39
Jeg opplever også at det er tidkrevende å innhente dokumentasjon fra de andre enhetslederne siden de
også har tette tidsfrister grunnet aktivitetene over.
For å være i stand til å levere ett grunnlag med tilstrekkelig kvalitet håper jeg at det er mulig å utsette
fristen. Fristene i aktivitetene nevnt over er for en stor del styrt av de politiske prosessene og må leveres
innenfor de oppgitte tidsrammer.

Med vennlig hilsen

Rolf Moe
Rådgiver
IKT og Service

Besøksadresse: Rådhusveien 6 Drøbak Postadresse: Pb 10, 1441 Drøbak
Tlf. 64 90 60 00 | Dir. 64 90 60 40 | Mob. 415 31 400| rolf.moe@frogn.kommune.no
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Jan Løkken
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FrognPostmottak
Ordfører Odd Haktor Slåke; Rådmann Harald Karsten Hermansen ; Knut Erik
Robertson ; Lene Lilleheier
FIKS - årsberetning og regnskap 2016

Til kommunestyret
Kopi Kontrollutvalget
Styret for FIKS godkjente i sitt møte 15. juni d.å. regnskapet for FIKS for 2016. Styret vedtok
årsberetningen for 2016 i møtet den 2. mars d.å.
I samsvar med vedtektene kap. 9.2 for FIKS oversendes regnskapet, årsberetningen og
revisjonsuttalelsen datert 30. mai 2017 til kommunestyret som melding.
Med vennlig hilsen
Jan T. Løkken
Kontrollsjef i FIKS
Tlf. 64 96 20 58
Tlf.(m) 959 39 656 E-post: FIKS@follofiks.no
Internettadresse: www.follofiks.no
FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Medlemskommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås
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FIKS regnskap 2016
Konto
101000
101090
108020
108040
109000
109050
109055
109900
110000
110010
110040
111000
111510
112020
113000
113010
113030
114000
115000
115030
116000
116001
116500
117040
117090
118500
119000
119090
119510
119520
119530
119590
119999
120000
142900
135000
155000
175000
177000

Kontotekst
Lønn faste stillinger
Feriepengeavsetning faste stillinger
Godtgjørelse folkevalgte
Møtegodtgjørelse
Pensjon fellesordning
Kollektiv ulykkes-/gruppelivsforsikring
Motkonto fordel kollektiv ulykke og premieavvik
Arbeidsgiveravgift
0 Lønn og sosiale utgifter
Kontorrekvisita
Abonnementer
Kopieringsmateriell
Medisinsk forbruksmateriell
Bevertning ved møter/utvalg
Diverse utgiftsdekning
Portoutgifter
Telefonutgifter
Linje- og sambandsutgifter
Stillingsannonser
Kurs og opplæring
Kompetanseutviklingstiltak
Kjøregodtgjørelse
Kjøregodtgjørelse skattepl.
Telefongodtgjørelse
Utlegg i følge bilag til reise
Andre transportutgifter
Personforsikringer
Husleie
Andre leieutgifter
Kontigenter
Lisenser
Kopieringsavtale
Diverse avgifter og gebyrer
Periodisering av utgifter
Inventar
Moms
1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms
Kjøp fra kommuner
3 Kjøp fra andre
Avsetninger til bundne driftsfond
5 Finansutgifter
Refusjon fra andre kommuner
Refusjon fra andre

171010 Refusjon feriepenger
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt
172900 Momskompensasjon
72 Momskomp.inntekter
195000 Bruk av bundet driftsfond
9 Finansinntekter

Rev.budsjett
Regnskap
2015
Regnskap 2016 2016
872 749
867 000
850 310
117 505
104 000
114 467
45 322
93 000
17 850
0
0
0
170 954
175 000
166 915
1 410
0
1 410
-1 410
0
-1 410
171 168
175 000
162 904
1 377 698
1 414 000
1 312 446
4 830
5 000
1 758
7 788
7 000
9 967
0
3 000
865
0
0
0
1 868
5 000
10 468
2 003
2 000
1 350
7 312
13 000
18 157
4 573
5 000
4 263
2 856
1 000
355
0
0
0
25 661
40 000
40 311
139 960
10 000
0
31 317
24 000
18 117
2 305
0
0
0
0
0
3 679
2 000
772
0
0
0
3 772
5 000
3 462
100 000
108 000
115 000
8 051
16 000
9 437
22 114
23 000
22 066
2 620
0
0
6 500
22 000
14 408
0
0
199
0
0
0
16 389
15 000
0
12 306
10 000
11 530
405 903
316 000
282 484
100 000
97 000
97 000
100 000
97 000
97 000
79 832
0
24 815
79 832
0
24 815
-1 951 128
-1 813 000
-1 700 000
0
0
-5 215
-1 951 128
-1 813 000
-1 705 215
0
0
0
0
0
0
-12 306
-10 000
-11 530
-12 306
-10 000
-11 530
0
0
0
0
0
0
0
4 000
0
0
4 000
0
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Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat
FIKS

Årsberetning for 2016

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse
Rådhusplassen 29
Telefon:
64 96 20 58 m: 959 39 656
E-post
FIKS@follofiks.no
Internett:
www.follofiks.no
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Grunnlaget for FIKS
Kommunelovens § 77, nr. 10 bestemmer at ”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for
sekretærbistand til kontrollutvalget.”
I forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og
regionaldepartementet den 15. juni 2004, heter det i § 20, 3. ledd: ”Sekretariatsfunksjonen kan
ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører
revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve
sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget.”
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble startet opp fra 1. desember 2005.
Selskapet har i dag syv deltakerkommuner:
•
•
•
•
•
•
•

Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås

FIKS er etablert med hjemmel i kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid.
Kontrollutvalgssekretariatet er ikke et eget rettssubjekt, men et samarbeidstiltak mellom
deltakende kommuner.
Vedtektenes Kap. 3 gir formålet: ”FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners
kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i KL og forskrifter om
kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i KL.
Dersom styret beslutter det, kan det ytes bistand til andre kommuner enn
deltakerkommunene.”

Styret
Styret for FIKS består i henhold til vedtektenes Kap. 7.1 av lederne i kommunenes
kontrollutvalg med nestlederne som personlige varamedlemmer.
Thorbjørn Nerland, Enebakk kommune, leder
Jeanette Hoel, Vestby kommune, nestleder
Arne Maus, Nesodden kommune
Odd Harald Røst, Oppegård kommune
Andrè Kvakkestad til 15.6.16, Lars Chr. Bilet fra 16.6.16, Ski kommune
Håkon L. Henriksen, Ås kommune
Knut Erik Robertsen, Frogn kommune
Styrets oppgave, jf. vedtektenes Kap 7.4, er å påse at sekretariatet drives i samsvar med
gjeldende retningslinjer og vedtak og å utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan.
Styret har instruksjonsmyndighet overfor leder av sekretariatet i forhold til selve driften av
sekretariatet og styret vedtar FIKS sitt budsjett. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig
sekretariatets arbeidsoppgaver.
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I 2016 ble det avholdt fem styremøter: 19.1, 2.3, 16.6, 15.9 og 17.11. De fleste møtene fant
sted i lokalene til FIKS. Møtet 19.1 ble avholdt i Lørenskog rådhus og deler av møtet var
felles med styret for ROKUS, jf. nedenfor. Pga. forfall deltok Paal Jargel på vegne av Vestby
som varamedlem på et møte
Styret har i 2016 blant annet behandlet årsberetningen og årsregnskapet for 2015,
regnskapsrapporter gjennom året, rapporter fra sekretariatet, budsjett for 2017,
godtgjørelsesordningen for styret, lønnsoppgjøret i FIKS, tema for faglig forum og planene
om fusjon med ROKUS. Ikke minst har styremøtene også vært benyttet som forum for
erfaringsutveksling mellom utvalgene.
Noen av sakene omtales nærmere nedenfor.

Sekretariatet
Sekretariatet har følgende ansatte:
•
•

Jan T. Løkken, kontrollsjef/sekretariatsleder i hel stilling
Lene H. Lilleheier, rådgiver i 60% stilling

Jan T. Løkken var i 2016 sekretær for fire av kontrollutvalgene: Nesodden, Oppegård, Vestby
og Ås. Han var også sekretær for FIKS-styret og hadde ansvaret for arbeidet med
selskapskontroll. Lene H. Lilleheier var sekretær for tre utvalg: Enebakk, Frogn og Ski. Hun
hadde også ansvaret for vedlikehold av internettsidene og spisskompetanse på
saksbehandlingssystemet 360.
Sekretariatet leier kontorlokaler fra Ås kommune som vertskommune på
Rådhusplassen 29. Hver medarbeider har eget kontor og leien inkluderer møterom etter
behov. Ås kommune står for regnskapsføringen og kommunens revisor (Follo
distriktsrevisjon) reviderer regnskapet. Kopiering og utskrift på papir ivaretas av en egen, leid
maskin. Sekretariatet har pc-terminaler med doble skjermer som er koblet opp mot
kommunens servere og to laptop’er og en bærbar skriver som kan kobles opp mot serverne
ved arbeid under møter eller hjemme. Med et unntak, vedtas nå alle protokollene ved slutten
av møtet (ett utvalg) eller i etterkant av møtene. Vedtatte protokoller legges ut på FIKS sine
internettsider.
Begge ansatte deltok på NKRFs nasjonale kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen i
februar. Lene H. Lilleheier deltok på FKTs årsmøtet og fagkonferanse på Gardermoen i juni.
Jan T. Løkken deltok på FKTs sekretærkonferanse i Oslo i mars. Begge deltok i de to
samlingene i Strømstad for erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgssekretariatene rundt
Oslo-fjorden.

Sekretariatets oppgaver
Sekretariatet hadde ansvaret for innkallingen av til sammen 48 møter i kontrollutvalgene i
2016. Utvalgene har behandlet til sammen 331 saker.
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Utvalg
Enebakk
Frogn
Nesodden
Oppegård
Ski
Vestby
Ås
Totalt

Møter
6
6
7
7
7
6
7
48 (2015: 52)

Antall saker
37
43
59
43
59
42
48
331 (2015: 328)

Sekretariatets oppgaver er todelte: tradisjonelle sekretæroppgaver og saksbehandling/
utredning til hjelp for kontrollutvalgene. Det er utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer og
oppfølging av møtene i kontrollutvalgene. I dette arbeidet inngår innhenting av informasjon
fra kommunen og andre, skriving av saksframlegg med forslag til vedtak og kvalitetssikring
av hver sak. Sekretariatet har ansvaret for at utvalgenes vedtak blir formidlet til rette instans
og for at vedtakene blir fulgt opp. Utlegging av innkallinger og protokoller fra utvalgene på
kommunenes internettsider, eller med henvisning til FIKS sine hjemmesider, er en viktig del
av informasjonsarbeidet.
FIKS er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer og har også journal- og
arkivansvaret for kontrollutvalgene.
Fullelektronisk saksbehandling i utvalgene og i FIKS
Ved utgangen av 2016 hadde alle kontrollutvalgene gått over til papirløse møter. Ved
papirløse møter sendes innkallingen ut elektronisk og dokumentene legges samtidig ut på
internettsidene til FIKS. I tillegg sendes de til den aktuelle kommune som legger
dokumentene ut på sine internettsider og politikerportaler på internett. Når varamedlemmer
innkalles til møter sendes ved behov en papirutgave til disse.
Fra januar 2014 gikk FIKS over til fullelektronisk saksbehandling, journal og arkiv basert på
systemet i Ås kommune «Public 360» og disse ordningene fungerer godt. Papirutgaver av
innkallinger, protokoller og annet arkivverdig materiale fram til og med 2011 er klargjort og
satt bort på fjernarkivet som er opprettet i samarbeid med Ås kommune. Årgangene 2012 og
2013 gjenstår og disse skal over til fjernarkiv i 2017.
Avtale med Ås kommune om tjenesteyting for FIKS.
Avtalen med Ås kommunen om betaling av tjenesteyting til FIKS ivaretar våre behov for
bistand til beregning og utbetaling av lønn og godtgjørelser, regnskap, sak-/arkivtjenester,
IKT-tjenester og eventuell veiledning personal. FIKS har fullelektronisk saksbehandling,
journal og arkiv basert på systemet i Ås kommune «Public 360».
Selskapskontrollen
Sekretariatet har ansvaret for selskapskontrollen/eierskapskontrollen i Follo av 17 kommunalt
heleide aksjeselskaper og selskaper opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper.
I 2016 fokuserte arbeidet på utarbeiding av overordnet analyse og plan for selskapskontroll
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for perioden 2017 – 2020 for hver kommune. Planene ble sendere vedtatt i kommunestyrene.
Opplegget for det enkelte år vedtas av kontrollutvalgene.
Revisjonsordninger og samarbeidet med revisorene
Kommunene i Follo hadde i 2016 avtaler med ulike revisjonsselskaper. Fire av kommunene
har medlemskap i Follo distriktsrevisjon. Vestby og Frogn har KPMG som regnskapsrevisor,
men forvaltningsrevisjonen settes ut på anbud hvert år. Oppegård har Deloitte som revisor, og
avtalen omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. FIKS opplever sitt samarbeid med
revisjonsselskapene som godt.

Oppstartkonferansen
FIKS sin oppstartkonferanse for de nyvalgte kontrollutvalgene ble holdt i Strømstad 14. og
15. januar 2016. Mesteparten av forberedelsene foregikk i 2015 og programmet ble drøftet på
flere styremøter. Kontrollutvalgene i Follo-kommunene har til sammen 37 medlemmer.
Konferansen samlet, inkludert noen varamedlemmer, 39 deltakere fra utvalgene. Konferansen
ga bl.a. en grunnleggende innføring i kontrollutvalgsarbeidet og drøftet habilitetsspørsmål og
risikovurderinger i kommunen. I evalueringen av konferansen sa alle seg svært fornøyde eller
fornøyde med konferansen.
Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo
Årets faglige forum fant sted 27. oktober i kommunestyresalen i Ski. Møtet samlet 30
medlemmer av kontrollutvalgene. Tema i år var «Kommunenes anti-korrupsjonsarbeid» og
rådmannen i Oppegård, Lars Henrik Bøhler holdt hovedinnlegget. Han ble supplert av kortere
innlegg av leder for innkjøp i Ski, Ulla Listerud, og leder av kontrollutvalget i Nesodden,
Arne Maus.
Evalueringen viste at alle deltakerne var fornøyde med årets tema og møtet.
Fusjonsprosess med Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS)
Ønsket om å lage et mer robust selskap var bakgrunnen for at styrene for FIKS og ROKUS ba
de to daglige lederne i selskapa om å utrede en sammenslåing av de to selskapene. Styret ble
holdt orientert om arbeidet underveis i møtene 16.6 og 15.9. FIKS sendt i august et brev til
kommunestyrene med orientering om den prosessen som var i gang. Endelig utredning ble
behandlet i styremøtet 17.11. Styret sluttet seg til forslaget om selskapsavtale for Akershus
kontrollutvalgssekretariat IKS med ikrafttreden fra 1.1. 2018. Under forutsetning om at den
nye selskapsavtalen får tilslutning fra alle kommuner, nedlegges FIKS fra 31.12 2017. Styret
vedtok også at innstillingen oversendes kontrollutvalgene for videre behandling når
representantskapet i ROKUS har gjort tilsvarende vedtak. Kommunestyrene fatter endelig
vedtak i saken. Saken ventes å bli avklart i løpet av 1. halvår 2017.
ROKUS informerte den 14.2.17 om at selskapet, etter at en av deres kommuner gikk imot
fusjonen, trakk seg fra det videre fusjonsarbeidet.
Informasjon om FIKS
Internettsidene til FIKS (http://www.follofiks.no) gir informasjon om FIKS, og hvert
kontrollutvalg har egne sider med innkallinger, sakspapirer, protokoller og møteplaner. Egne
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ressurssider for hvert utvalg inneholder lokale retningslinjer og planer og lover og forskrifter.
Alle forvaltningsrevisjonsrapporter fra Follo-kommunene blir fortløpende lagt ut på sidene.
Økonomi
I vedtektenes Kap. 6.2 heter det at ”Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt
basistilskudd på hver kommune som utgjør 50% av driftskostnadene og de resterende 50% av
driftskostnadene fordeles etter folketall.”
Tilskuddet fra deltakerkommunene var på til sammen kr 1 813 000 i 2016. Lønn- og sosiale
utgifter er de største postene på FIKS sitt budsjett.
Styret vedtok i møte den 16. juni budsjettet for 2016. Budsjettet ble seinere vedtatt av
kommunestyrene etter innstilling fra kontrollutvalgene.
Ås, den 2. mars 2016

Thorbjørn Nerland
Styreleder

Jeanette Hoel
Nestleder
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KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE
AKTIVITETSPLAN per september 2017
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. KPMG står for regnskapsrevisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.
Dokumentfristen til FIKS er 14 dager før møtet.
Nr. Beskrivelse

Frist

Ansvar

Status

Avsluttet

1

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016

februar

FIKS

2

Aktivitetsplan

Februar

FIKS

Rullerende

3

Utvalgets strateginotat

Fornyes årlig FIKS

KU 14/17

4

Møteplan

5

Uttalelse om kommunens årsregnskap 2016

15. april

FIKS

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:

Mai
Nov
August
2016
2016

KPMG
KPMG
KPMG
FIKS
FIKS

6

7

8.
9.

FIKS

Aktivitetsplan 2017
Ajourført 28.09.2017

KU 4/17

6. februar
19. april
8. mai
29. mai
12. juni

KS 53/17

28. august
9. oktober
26. oktober (Faglig forum)
27. november
KU 12/17

KU 13/17
KU 22/17
KU 27/16, KS 151/16

1
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Nr. Beskrivelse

Frist

Ansvar

1.11.2016
1.11.2016
Des. 2017

BDO
BDO
FIKS

Rådm.
Svarfrist:

FIKS

Samhandlingsreformen

22.3.15 og
22.9.15

Beredskap

31.12.16

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

29.2.2016

Barnevern

7.6.2016

FIKS

KU 1/17

PPT

3.10.2017 og
3.4.2018

FIKS

KU 9.10.2017

«Saksbehandlersaken»|
Overordnet analyse og plan selskapskontroll
2017-2020
Andre kontrolloppgaver

19.6.2018
2016

FIKS
FIKS

«Saksbehandlersaken»
September
Kommunens tilbud til hørselshemmede
Henvendelse – klage på saksbehandling (Furuveien)
Arbeidsmiljø og Turnover

FIKS
FIKS
FIKS
FIKS

PPT
Oppfølging av politiske vedtak
10. Forvaltningsrevisjon 2017:
Etikk og habilitet
IKT – Sikkerhet og drift
11. Oppfølging av tidligere prosjekter:

Status

Avsluttet

KU 32/16
KU 33/16
KU 10/17 (vedtatt mål og problemstillinger)
KU 16/17 (valg av forvaltningsrevisor)
KU 16/17 (valg av forvaltningsrevisor)

KS 50/17
KS 51/17

FIKS

KU 27/15 og KU 36/16

KS 49/17

FIKS

KU 16/16 og KU 35/16

KS 48/17

Rapporter

12.
13.

purret

Aktivitetsplan 2017
Ajourført 28.09.2017

KS 52/17

KU 26/16
KS 136/16

KS 101/17
KU 2/17
KU 8/17
KU 9/17
2
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Nr. Beskrivelse
Barnevern - ressurser til å følge opp oppgavene
Mannskapsbrakka på Kopås
Byggesaksbehandlingen i kommunen
Digitalisering av kommunens tjenester

Frist

Ansvar

Mai/juni
November
November
November

FIKS
Rådmann
Rådmann
Rådmann

Aktivitetsplan 2017
Ajourført 28.09.2017

Status

Avsluttet

KU 18/17, KU 9.10.2017
Sak behandles i KU 27.11.17
Sak behandles i KU 27.11.17
Sak behandles i KU 27.11.17

3

