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Sak 18/17 Barnevern - rådmannens svar på utvalgets spørsmål 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00137-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 28.8.2017 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens svar på spørsmålene om kommunens barnevern til 
orientering.  

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok under eventuelt i sitt møte den 19. april 2017, å be 
rådmannen svare på spørsmål om kommunens barnevern.  

I rådmannens svarbrev av 31.5.2017 fremkommer blant annet at antall meldinger til 
barneverntjenesten varierer fra år til år, men at det er en økning i andelen voldssaker 
og kompliserte og alvorlige saker. Sykefraværet blant de ansatte var noe høyere i 
2016 enn tidligere år, og noe av fraværet skyldes en presset arbeidssituasjon. Det er 
satt inn ekstra ressurser i tjenesten, og rådmannen vil vurdere muligheten for 
strukturelle endringer som kan lette på situasjonen. Det opplyses videre at tjenesten 
har få fristoversittelser, og at alle barn med tiltak har lovpålagte planer. De fleste 
meldinger går også videre til undersøkelse. 

Rådmannen er bekymret for at økende saksmengde skal føre til for stort press på de 
ansatte og få konsekvenser for kvaliteten. I likhet med øvrige kommunale tjenester 
tar ikke bemanningen høyde for langvarig sykefravær blant ansatte.  

Rådmannen er innkalt til møtet. 

Ås, 1. juni 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver

Vedlegg:  
1) Rådmannens svarbrev om kommunens barnevern av 31.5.2017
2) Kontrollutvalgets spørsmål til rådmannen
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Forslag til KU fra Eva Jorun B. Haugen: spørsmål til rådmannen om 
barnevern. 

Vedtatt oversendt rådmannen i kontrollutvalgets møte den 19.4.2017 

Innledning og bakgrunn: 
Barnevernloven har følgende to formål: 
-sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
-bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
På bakgrunn av lovens formål skal barneverntjenesten bidra til å forebygge skjevutvikling hos barn
og unge ved hjelp av råd, veiledning og hjelpetiltak og avdekke adferdsproblemer og omsorgssvikt.
Ved helt spesielle behov kan barneverntjenesten overta omsorgen for barn og ungdom. Dette er
krevende oppgaver å fylle. Det er nødvendig at barneverntjenesten har ressurser til å følge opp
disse oppgavene.

Den siste tiden har det vært mye omtale i pressen av Helsetilsynets oppsummering av det 
landsomfattende tilsynet som er blitt foretatt i 2015 og 2016 av barnevernets arbeid med 
meldinger.  Dette har ført til avdekking av at meldinger som omhandler svært alvorlige forhold ikke 
er blitt undersøkt.  Det fremkommer i denne undersøkelsen at det til dels har vært store mangler og 
lovovertredelser i noen barneverntjenester. Konsekvensen har vært at barn ikke er blitt fulgt opp, 
heller ikke når det gjelder alvorlige forhold som vold og overgrep.   
Barneminister Solveig Horne peker på at lovverk og retningslinjer foreligger for at det skal gjøres et 
godt arbeid i den kommunale barneverntjenesten, og at det er opp til kommunene å legge til rette 
for at arbeidet blir gjort tilfredsstillende.   
Helsetilsynet skriver i sin rapport at det har vært en økning av meldinger til barneverntjenesten fra 
2008 til 2015 på 42%. I 2014 gikk 80% av meldingene til undersøkelse. 

Kontrollutvalget har siden 2005 gjennomført tre forvaltningsrevisjoner i barneverntjenesten i Frogn, 
i 2006, 2011 og 2015.  I revisjonen fra 2006 forklarer rådmannen at barneverntjenesten hadde 
vært i en presset bemanningssituasjonen, noe som hadde ført til at oppfølging i fosterhjem ikke var 
i tråd med lover, forskrifter og retningslinjer. 
I de to siste revisjonene beskrives det god kvalitet på utøvelse av arbeidsoppgavene, og at frister 
ble overholdt. 

Det vises videre til en svært stor økning av meldinger til barneverntjenesten generelt fra 2008 til 
20015. Denne økningen antas å ha fortsatt.  Det er ikke ønskelig at barneverntjenesten i Frogn 
kommer i en situasjon der det forekommer overtredelser av loven. 

Kontrollutvalget har følgende spørsmål til rådmannen: 
1. Har kommuneledelsen lagt forholdene til rette i barneverntjenesten i Frogn, slik at den kan

utføre sine oppgaver etter de lover, forskrifter og retningslinjer som foreligger?

2. Er bemanningssituasjonen i barneverntjenesten i Frogn slik at det ikke forekommer fravær
og sykemeldinger på bakgrunn av for lite bemanning?

3. Er den daglige situasjonen i barneverntjenesten slik at den ikke er sårbar for fravær og
sykemeldinger, slik at barn og unge i Frogn får den oppfølgingen de har behov for, også
ved den stadige økning av meldinger til barneverntjenesten?
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Sak 19/17 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon - IKT sikkerhet og drift 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00189-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Frogn kontrollutvalg 

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.

SAKSUTREDNING: 

Etter innstilling fra kontrollutvalget, valgte kommunestyret 19. juni 2017 Deloitte som 

forvaltningsrevisor for årets forvaltningsrevisjonsprosjekter. Sekretariatet har i 

henhold til vedtakets punkt 5 tegnet kontrakt med Deloitte for prosjektene.  

Deloittes prosjektplan for forvaltningsrevisjon «IKT- sikkerhet og drift» følger vedlagt. 

Det vedlagte timebudsjettet unntas offentlighet i medhold av Forvaltningslovens § 13. 

Denne bestemmelsen gjelder blant annet hemmelighold av forretningsforhold.  

Prosjektplanen inneholder de elementer som er gjeldende for standarden for 

forvaltningsrevisjon (RSK 001), og samsvarer med de mål og problemstillinger 

kontrollutvalget la til grunn for anbudsinvitasjonen i utvalgssak 10/17. 

I vedlagte notat av 21.8.2017 fra Frogn kommune v/enhet for IKT og service 

opplyses det om at Frogn kommune arbeider med å imøtekomme den nye 

personvern forordningen i EU som vil tre i kraft i mai 2018. Administrasjonen mener 

det vil være fordelaktig om revisjonen foretas etter at de nye reglene har trådt i kraft. 

De skriver videre at dersom prosjektet skal gjennomføres i tråd med planen ber de 

om en utsettelse på 1 måned. 

Sekretariatets vurdering: 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet inneholder tre problemstillinger, der problemstilling 
nr. 3 omhandler informasjonssikkerhet. Deloitte skriver i prosjektplanen at 
Personopplysningsloven og forskriften er kilde for revisjonskriteriene for denne 
problemstillingen. 

Sekretariatet mener det uansett om nye regler kommer, vil være interessant å få vite 
hvordan kommunen har etterlevd dagens regler. Dette vil også kunne gi nyttig 
erfaring når arbeidet med å implementere ny regler skal starte opp. Vi har også bedt 
Deloitte gi sin vurdering av dette spørsmålet i møtet. 
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Sekretariatet mener det uansett om nye regler kommer, vil være interessant å få vite 
hvordan kommunen har etterlevd dagens regler. Dette vil også kunne gi nyttig 
erfaring når arbeidet med å implementere ny regler skal starte opp. Vi har også bedt 
Deloitte gi sin vurdering av dette spørsmålet i møtet. 

Sekretariatet antar at administrasjonens ønske om å utsette prosjektet 1 måned 
skyldes stort arbeidspress. Vi mener at kontrollutvalget bør ta hensyn til dette 
ønsket. Deloitte har muntlig bekreftet at en slik utsettelse lar seg gjennomføre 
innenfor avtalen.  

Ås, 15. august 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 

rådgiver 

Vedlegg: 

1. Deloittes forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av IKT – sikkerhet og 
drift Frogn kommune

2. Vedlegg til prosjektplan – timebudsjett. Unntatt offentlighet, jf. fvl 13. Vedlegg 
nr. 2 sendes per post.

3. Notat fra Frogn kommune v/enhet for IKT og Service av 21.8.2017. 
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sikkerhet og drift - prosjektplan» 

August 2017 
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5892 Bergen 

tlf: 51 21 81 00 

www.deloitte.no 

forvaltningsrevisjon@deloitte.no 
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1. Formål og problemstillinger 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget 19. juni, saksnr. 102/17, utarbeidet en 

prosjektplan for forvaltningsrevisjon av IKT – sikkerhet og drift i Frogn kommune.  

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å kartlegge og vurdere kommunens sentrale IKT-funksjoner med 

fokus på sikkerhet, drift og overordnede målsetninger og rutiner. 

Med bakgrunn i formålet er det utarbeidet følgende problemstillinger som vil bli undersøkt: 

1. I hvilken grad har kommunen klare strategier og planer knyttet til investeringer innenfor IKT-
området, og hvordan etterleves disse? 
 

2. Har kommunen tilfredsstillende systemer og rutiner for å avdekke, redusere og forhindre 

potensielle IKT-risikoer? Herunder: 
a. Rutiner for sikkerhet, drift og vedlikehold av IKT-systemer? 
b. Rutiner for å gjenoppta normal drift etter en driftsstans? 

 
3. Har kommunen etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet som tilfredsstiller krav i 

regelverket? 
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2. Revisjonskriterier 

2.1 Innledning 

Revisjonskriteriene vil bli hentet fra og utledet av autoritative kilder, rettsregler, politiske vedtak og 

fastsatte retningslinjer. Revisjonskriteriene under er ikke uttømmende for hva som kan være relevant i 

forvaltningsrevisjonen. Andre kriterium vil kunne komme til dersom det skulle være nødvendig for å få en 

fullstendig undersøkelse og vurdering av problemstillingene. 

2.2 Rammeverk for styring av IKT-funksjonen 

COBIT 5 er et internasjonalt anerkjent rammeverk for styring av IKT-funksjonen i virksomheter utviklet av 

organisasjonen ISACA.1 Rammeverket tar utgangspunkt i at IKT-funksjonen på en effektiv og god måte 

skal underbygge og bidra til at virksomheten når sine overordnede mål. Med bakgrunn i dette er det 

identifisert og definert en rekke mål og prosesser for IKT-funksjonen. Eksempelvis sier rammeverket at 

dersom det er et overordnet mål for virksomheten å etterleve lover og reguleringer må man bl.a. sette 

følgende mål for IKT-funksjonen: 

 IKT-funksjonen skal selv etterleve, og skal hjelpe virksomheten ellers i å etterleve, lovkrav og 

reguleringer. 

 IKT-funksjonen skal opprettholde sikkerhet i informasjon, infrastruktur og applikasjoner.  

 IKT-funksjonen skal håndtere IKT-relatert risiko. 

 IKT-funksjonen skal levere tjenester i samsvar med virksomheten sine behov. 

 IKT-funksjonen skal ha pålitelig og nyttig informasjon til å fatte beslutninger.  

 IKT-funksjonen skal etterleve interne retningslinjer. 

2.3 Informasjonssikkerhet 
Informasjonssikkerhet handler om sikring av informasjon med hensyn til konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet.  

Å sørge for konfidensialitet innebærer å hindre ikke-autorisert innsyn i informasjon som ikke skal være 

tilgjengelig for alle; å sørge for integritet innebærer å hindre ikke-autorisert endring og sletting av 

informasjon; å sørge for tilgjengelighet innebærer å sikre tilgang til informasjon ved behov for tilgang. 

2.3.1 Personopplysningsloven og -forskriften 
Regelverket knytt til informasjonssikkerhet omfatter blant annet personopplysningsloven og -forskriften. 

Jf. personopplysningsloven § 13 første ledd, skal den behandlingsansvarlige2 og databehandleren3 

«gjennom planlagt og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.» 

I kommunen er det rådmannen som er behandlingsansvarlig.4 Databehandlere er eventuelle 

tjenesteleverandører til kommunen som behandler personopplysninger, som f.eks. leverandør av lønn- og 

personalsystem. Ved bruk av databehandler skal det jf. personopplysningsloven § 15 og 

personopplysningsforskriften § 2-15, skrives avtale med behandlingsansvarlig. 

Kapittel 2 i personopplysningsforskriften stiller utfyllende krav til informasjonssikkerhet i virksomheter som 

behandler personopplysninger. 

Personopplysningsloven § 14 pålegger den behandlingsansvarlige å «etablere og holde vedlike planlagte 

og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i eller medhold av denne loven, herunder 

sikre personopplysningenes kvalitet», altså et internkontrollsystem. Personopplysningsforskriften kapittel 

3 stiller utfyllende krav til omfanget og rutinene i den påkrevde internkontrollen. 

                                                

1 ISACA er en internasjonal forening som fokuserer på styring og kontroll innenfor IKT-sektoren. 
2 Personopplysningsloven § 2 fjerde ledd definerer behandlingsansvarlig som «den som bestemmer formålet med 
behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes». 
3 Personopplysningslova § 2 femte ledd definerer databehandler som «den som behandler personopplysninger på vegne 
av den behandlingsansvarlige». 
4 Jf. En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet (Datatilsynet 2009, s. 11). 
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2.3.2 Krav til styringssystem for informasjonssikkerhet 
Et styringssystem for informasjonssikkerhet er et system som samler prosedyrer, rutiner og dokumentasjon 

knyttet til informasjonssikkerhet. Kommunen er bl.a. gjennom eForvaltningsforskriften § 15 forpliktet til å 

ha en internkontroll basert på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet: 

Forvaltningsorgan som benytter elektronisk kommunikasjon skal ha beskrevet mål og strategi for 

informasjonssikkerhet i virksomheten (sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi). Disse skal danne grunnlaget 

for forvaltningsorganets internkontroll (styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet. 

Sikkerhetsstrategien og internkontrollen skal inkludere relevante krav som er fastsatt i annen lov, forskrift 

eller instruks. 

Forvaltningsorganet skal ha en internkontroll (styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet som 

baserer seg på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet. Internkontrollen bør 

være en integrert del av virksomhetens helhetlige styringssystem. Det organet departementet peker ut 

skal gi anbefalinger på området. 

Direktorat for forvaltning og IKT (Difi) er utpekt som ansvarlig for å gi tilrådinger knytt til hvilke 

styringssystem for informasjonssikkerhet som bør brukes. Difi anbefaler at offentlige virksomheter legger 

seg på ISO/IEC 27001:2013, som er en internasjonal standard for styringssystem for 

informasjonssikkerhet. 
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3. Metode 

Deloitte utfører forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) 

og kvalitetssikring er underlagt kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM). 

3.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og kommunale vedtak vil bli gjennomgått og bli benyttet som revisjonskriterier. Videre vil 

informasjon om kommunen og dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner, regelverk m.m. bli samlet 

inn og analysert. Innsamlet dokumentasjon vil bli vurdert opp mot til revisjonskriteriene. 

3.2 Intervju 
For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder vil Deloitte intervjue utvalgte personer i kommunen 

som har ansvar/arbeidsoppgaver knyttet til IKT-arbeid i kommunen, samt personer som representerer 

kommunen i relevante fora i IKT Follo. Vi tar sikte på å gjennomføre fem intervjuer. 

3.3 Verifisering og høring 

Oppsummering av intervju vil bli sendt til de som har blitt intervjuet for verifisering. Det er informasjon fra 

de verifiserte intervjureferatene som vil bli benyttet i rapporten. Faktadelen i rapporten vil bli sendt til 

kommunen for verifisering. Deretter vil hele rapporten, inkludert vurderingsdel og forslag til tiltak, bli sendt 

til rådmannen for uttalelse. Rådmannens høringsuttalelse vil bli vedlagt den endelige rapporten som blir 

sendt til kontrollutvalget.  
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4. Tid og ressursbruk 

4.1 Nøkkelpersonell 

Stein Ove Songstad er ansvarlig partner på oppdraget. I tillegg vil teamet bestå av prosjektleder Iver 

Fiksdal (seniorkonsulent) og prosjektmedarbeider Frode Løvlie (manager). Deloitte har satt sammen et 

team som sikrer at prosjektet blir gjennomført i samsvar med gjeldende retningslinjer, samt med 

nødvendig kompetanse og erfaring innenfor kommunal revisjon. 

4.2 Ressursbruk 

Med utgangspunkt i prosjektets karakter og planen som er lagt for hvordan prosjektet skal gjennomføres 

vil det ta totalt 140 timer å gjennomføre prosjektet. Dette inkluderer forberedelse av prosjektet, 

utarbeidelse av problemstillinger og prosjektplan, forberedelse og gjennomføring av datainnsamling, 

analyse av data og utarbeidelse og kvalitetssikring av rapport. Timetallet omfatter også presentasjon av 

ferdig rapport for kontrollutvalget. 

Timeestimatet inkluderer ikke forberedelse og gjennomføring av presentasjon i kommunestyret. En 

eventuell presentasjon av rapporten i kommunestyret vil bli fakturert etter medgått tid, inntil 6 timer i 

tillegg til det totale timetallet som er presentert over. 

Se vedlegg for oversikt over timefordeling. 

4.3 Gjennomføringsplan 

Prosjektet vil starte opp i begynnelsen av august 2017 og rapporten vil være klar for oversending til 

kontrollutvalget ved sekretariatet innen 13. november 2017.  For å kunne gjennomføre prosjektet innen 

denne fristen og med stipulert timebruk er det nødvendig at kommunen sender over etterspurt 

dokumentasjon innen de frister som blir satt, og at utvalgte personer stiller til og verifiserer intervju. 

 

Fakturering av kostnadene ved prosjektet vil skje i samsvar med avtale mellom Frogn kommune og 

Deloitte. 

 

Oslo, 14. august 2017 

 

  

 

_________________________________ 

Stein Ove Songstad 

Oppdragsansvarlig partner 
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Frogn kommune

Enhet for IKT og service 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 90 60 00 Org.nr. 963 999 089 
Postboks 10 Telefaks +47 64 90 60 01 Bankgiro 1617.07.02720 
1441 Drøbak 
postmottak@frogn.kommune.no www.frogn.kommune.no Side 1 av 2 

Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat - FIKS 
Pb 195 
1431 ÅS 

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
17/01908-3 Rolf Moe 21.08.2017 

Notat vedr. forvaltningsrevisjon IKT i Frogn kommune 

Viser til informasjon om revisjon etter bestilling fra kontrollutvalget 19/6-2017 i sak 102/17 
oversendt Rådmannen 14/8-2017 

Frogn kommune er i ferd med å starte arbeidet med å imøtekomme den nye personvern 
forordningen i EU – GDPR. De nye personvernreglene trer i kraft mai 2018 og vil erstatte dagens 
regelverk.  
Datatilsynet anbefaler at virksomhetene allerede nå setter seg inn i de nye reglene, lager nye rutiner, 
lager plan for overgangen til nye plikter og setter av tilstrekkelige ressurser til dette omfattende 
arbeidet.  

Da forvaltningsrevisjonen både skal ta for seg IKT funksjonen og informasjonssikkerhet i forhold til 
Personopplysningsloven og  -forskriften vil det være en stor fordel for  
Frogn kommune om revisjonen foretas på ett senere tidspunkt opp mot det nye regelverket. Dette 
for å kartlegge at kommunen har kommet i mål med arbeidet med de nye personvernreglene.  

Vi ber derfor at det vurderes om forvaltningsrevisjonen bør utsettes til etter mai 2018. 

Dersom revisjonen allikevel skal foretas opp mot gammelt regelverk, ber vi om utsatt frist for 
leveranse av dokumentasjon med 1 mnd. 

Med hilsen 

Rolf Moe 
Enhetsleder 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 20/17 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon - Etikk og habilitet

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00192-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 28.8.2017
Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner Deloittes forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon 
om Etikk og habilitet.

SAKSUTREDNING: 

Etter innstilling fra kontrollutvalget, valgte kommunestyret 19. juni 2017 Deloitte som 

forvaltningsrevisor for årets forvaltningsrevisjonsprosjekter. Sekretariatet har i 

henhold til vedtakets punkt 5 tegnet kontrakt med Deloitte for prosjektene.  

Deloittes prosjektplan for forvaltningsrevisjon av «Etikk og habilitet» følger vedlagt. 

Det vedlagte timebudsjettet unntas offentlighet i medhold av Forvaltningslovens § 

13. Denne bestemmelsen gjelder blant annet hemmelighold av forretningsforhold.

Prosjektplanen inneholder de elementer som er gjeldende for standarden for 

forvaltningsrevisjon (RSK 001), og samsvarer med de mål og problemstillinger 

kontrollutvalget la til grunn for anbudsinvitasjonen i utvalgssak 10/17. 

Ås, 15. august 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 

Vedlegg: 

1. Deloittes forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Etikk og habilitet
Frogn kommune

2. Vedlegg til prosjektplan – timebudsjett. Unntatt offentlighet, jf. fvl 13. Vedlegg
nr. 2 sendes per post.
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1. Formål og problemstillinger 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget 19. juni 2017, saksnr. 102/17 utarbeidet en 

prosjektplan for forvaltningsrevisjon av etikk og habilitet i Frogn kommune.  

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen 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. 

Med bakgrunn i formålet er det utarbeidet følgende problemstillinger som vil bli undersøkt: 

1. I hvilken grad er de etiske retningslinjer kjent blant ansatte og folkevalgte i kommunen? 

a. I hvilken grad har kommunen sørget for at ansatte og folkevalgte er informert om de etiske 

retningslinjene og innholdet i disse? 

b. I hvilken grad er ansatte og folkevalgte bevisste kommunens etiske retningslinjer? 

c. Er ansatte og folkevalgte i kommunen kjent med i hvilke situasjoner de skal vurdere egen 

habilitet, og hvilke habilitetsvurderinger det vil være relevant å gjøre i disse situasjonene? 

  

2. I hvilken grad blir de etiske retningslinjene etterlevd? 

a. I hvilken grad er det etablert rutiner eller prosedyrer til bruk for ansatte og folkevalgte som 

sikrer etterleving av de etiske retningslinjene og rettsregler knyttet til habilitet? 

b. I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner for å kontrollere at de etiske 

retningslinjene etterleves? 

c. I hvilken grad har det forekommet brudd på sentrale bestemmelser i kommunens etiske 

retningslinjer? 

 

3. Hvilke risikoområder finnes for brudd på de etiske retningslinjene? 

a. I hvilken grad blir det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til hvor og når det 

kan inntreffe brudd på etiske retningslinjer? 

b. Hvordan blir resultater fra ev. risiko- og sårbarhetsanalyser fulgt opp, og hvilke tiltak blir 

satt i verk dersom det avdekkes risiko for brudd på etiske retningslinjer? 

 

4. I hvilken grad er det etablert rutiner for vurdering av habilitet, herunder rutiner for å dokumentere 

habilitetsvurderinger, i forbindelse med: 

a. Administrativ saksforberedelse og -behandling? 

b. Behandling av saker i politiske organer? 

 

5. I hvilken grad ivaretar de etiske retningslinjene habilitetsreglene og konsekvensene av inhabilitet 

for den enkeltes arbeid med den aktuelle saken? 

a. Har kommunen etablert rutiner eller prosedyrer for å sikre at ansatte og folkevalgte som 

blir vurdert som inhabile i en sak ikke involveres i den aktuelle saken? 
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2. Revisjonskriterier 

2.1 Innledning 

Revisjonskriteriene vil bli hentet fra og utledet av autoritative kilder, rettsregler, politiske vedtak og 

fastsatte retningslinjer. Revisjonskriteriene under er ikke uttømmende for hva som kan være relevant i 

forvaltningsrevisjonen. Andre kriterium vil kunne komme til dersom det skulle være nødvendig for å få en 

fullstendig undersøkelse og vurdering av problemstillingene. 

 

2.2 Lov og forskrift 

2.2.1 Kommuneloven 

I kommuneloven § 23 framgår følgende krav til administrasjonssjefen: 

 

1. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll. 

 

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003)1 står følgende kommentar til kravet om betryggende kontroll i kommuneloven 

§ 23:  

 

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere 

internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens 

ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en 

virksomhet etablerer rutiner og systemer som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen 

når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. 

 

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003) blir det videre vist til at internkontroll først og fremst er et ledelsesverktøy, og  

 

(…) er en integrert del av ledelsens styring av organisasjonen. Internkontroll defineres i videste 

forstand som en prosess, iverksatt og gjennomført av virksomhetens ledere og ansatte, med formål 

å sikre måloppnåelse på følgende områder: 

-  Målrettet og effektiv drift  

-  Pålitelig ekstern rapportering  

-  Overholdelse av gjeldende lover og regelverk. 

 

Det er flere anerkjente rammeverk som beskriver grunnprinsipp for god internkontroll. Et av de mest brukte 

rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen.2 

 

Hovedelementene i COSO-modellen er felles for flere av de ulike rammeverkene for internkontroll. De 

viktigste elementene er:  

 
 kontrollmiljø  
 risikovurdering  
 kontrollaktiviteter  
 kommunikasjon og informasjon 
 ledelsesoppfølging 

 
Av kommunelovens § 40 nr. 3 går videre følgende frem om habilitet: 

 

«Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven kap. II, med følgende særregler: 
 

                                                

1 Ot.prp.nr.70 (2002-2003). Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
m.m. (kommunal revisjon). 
2 COSO: Internal Control – Integrated Framework (2013). 
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a. Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring 
o.l. for slike verv. 
 

b. Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved 
tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, 
skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ. Ved behandling av 
årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan gjelder 
ikke første punktum. 
 
c. Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 annet ledd er ansatte eller 

folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved 
tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken 
og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen. 

 
Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnet ansatt ikke delta ved 
klageinstansens behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av saken for 
klageinstansen.» 

 

2.2.2 Forvaltningsloven 

Rettsreglene som regulerer habilitet i forvaltningen vil hovedsakelig bli utledet av lovtekst, forarbeider til 

loven, rettspraksis og teori. Forvaltningslovens kap. II tar for seg habilitet i forvaltningen. Habilitetskravene 

fremgår av § 6 i forvaltningsloven: 

 

«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe 

avgjørelse i en forvaltningssak  

a) når han selv er part i saken; 

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken; 

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller 

fosterbarn til en part; 

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig 

for en part etter at saken begynte; 

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling 

for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, et 

samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. 

 

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans 

upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, 

tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også 

legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.  

 

Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte 

underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. 

 

Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til 

saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private 

interesser tilsier at han viker sete. (…).» 

  

I forvaltningsloven går det videre fram at en tjenestemann i noen tilfeller likevel kan ta foreløpige 

beslutninger i en sak, selv om han er inhabil, jf. § 7 om foreløpige avgjørelser: 

 

«Uansett om en tjenestemann er ugild, kan han behandle eller treffe foreløpig avgjørelse i en sak 

dersom utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe eller skadevirkning.» 

 

Når det gjelder avgjørelse av habilitetsspørsmålet går dette fram av § 8 i forvaltningsloven: 

 

«§ 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet). 
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Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten 

vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge 

spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. 

 

I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. 

Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av 

dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers 

ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. 

 

Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, 

bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det 

kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.» 

 

I følge § 10 i forvaltningsloven gjelder habilitetsbestemmelsene for offentlig tjenestemann og enhver annen 

som utfører tjenester eller arbeid for et forvaltningsorgan. 

 

2.3 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune 

Frogn kommune vedtok i 2007 felles etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i kommunen.3 

Retningslinjene ble sist revidert i 2015, gjennom vedtak i kommunestyret.4 I retningslinjenes innledende 

bestemmelser går det frem at: 

 

«Ansatte og folkevalgte i Frogn kommune skal følge både allmennetiske og forvaltningsetiske 

verdier og normer. De skal ikke la egne interesser påvirke saksbehandlingen, beslutninger eller 

arbeidet for øvrig. Kommunens verdier; respekt, engasjement, profesjonell og raushet skal ligge 

til grunn for arbeidet i Frogn kommune.» 

 

Av pkt. 1 i retningslinjene går det frem at det stilles høye krav til ansattes holdninger i deres arbeid i Frogn 

kommune, og at kommunen legger stor vekt på ærlighet, åpenhet og redelighet i all sin virksomhet. Ansatte 

i Frogn kommune plikter å ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med 

respekt overfor det enkelte individ. 

 

I retningslinjenes pkt. 2 går det frem at ansatte plikter å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte som 

ikke skader kommunens omdømme, mens det i pkt. 3 vises til at alle ansatte plikter å overholde de lover, 

forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet, herunder også politiske og 

administrative vedtak. 

 

Av retningslinjenes pkt. 5 går det frem at ansatte i kommunen har rapporteringsplikt, og at man som ansatt 

i Frogn kommune plikter å melde fra til arbeidsgiver og eventuelt tillitsvalgt/vernetjeneste dersom man blir 

kjent med forhold som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelser tap eller skade. I pkt. 7 er det 

opplyst om ansattes rett til å varsle om kritikkverdige forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 2-4. 

 

I retningslinjenes pkt. 8 angis bestemmelser for habilitet og interessekonflikter for ansatte og folkevalgte 

i Frogn kommune. Her går det frem at kommunen skal følge de bestemmelser som går frem av 

forvaltningslovens kapittel 2 og kommuneloven § 40 nr. 3, og at saksbehandlere og folkevalgte må gjøre 

seg kjent med disse bestemmelsene. I pkt. 9 og 10 er det videre gått gjennom hvordan ansatte og 

folkevalgte i kommunen skal forholde seg til mottak av gaver og andre fordeler, samt hvilke prinsipper 

som gjelder for representasjon og reiser i kommunen.  

                                                

3 Frogn kommune: Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 
83/07. 
4 Sak 106/15. 
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3. Metode 

Deloitte utfører forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) 

og kvalitetssikring er underlagt kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM). 

3.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og kommunale vedtak vil bli gjennomgått og bli benyttet som revisjonskriterier. Videre vil 

informasjon om kommunen og dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner, regelverk m.m. bli samlet 

inn og analysert. Innsamlet dokumentasjon vil bli vurdert opp mot til revisjonskriteriene. 

3.2 Intervju 
For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder vil Deloitte intervjue utvalgte personer i kommunen 

som er involvert i arbeid med utforming og oppfølging av etiske retningslinjer og rutiner for habilitet, samt 

personer i roller som kan være særlig påvirket av eller involvert i kommunens arbeid med etikk og habilitet, 

som for eksempel tillitsvalgte og verneombud. Vi tar sikte på å gjennomføre fem intervjuer.  

3.3 Elektronisk spørreundersøkelse 

For å få kjennskap til i hvilken grad ansatte og folkevalgte i kommunen er kjent med etiske retningslinjer i 

Frogn kommune og krav til habilitet, vil revisjonen sende ut en elektronisk spørreundersøkelse til alle 

ansatte og folkevalgte i kommunen. Spørsmålene i undersøkelsen vil ha fokus på å kartlegge kjennskap til 

kommunens etiske retningslinjer og hvordan disse brukes til å gjennomføre relevante vurderinger i 

forbindelse med saksbehandling mv. 

3.4 Verifisering og høring 

Oppsummering av intervju vil bli sendt til de som har blitt intervjuet for verifisering. Det er informasjon fra 

de verifiserte intervjureferatene som vil bli benyttet i rapporten. Faktadelen i rapporten vil bli sendt til 

kommunen for verifisering. Deretter vil hele rapporten, inkludert vurderingsdel og forslag til tiltak, bli sendt 

til rådmannen for uttalelse. Rådmannens høringsuttalelse vil bli vedlagt den endelige rapporten som blir 

sendt til kontrollutvalget.  
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4. Tid og ressursbruk 

4.1 Nøkkelpersonell 

Stein Ove Songstad er ansvarlig partner på oppdraget. I tillegg vil teamet bestå av prosjektleder Iver 

Fiksdal (seniorkonsulent) og prosjektmedarbeider Marianne Kulstad (seniorkonsulent). Deloitte har satt 

sammen et team som sikrer at prosjektet blir gjennomført i samsvar med gjeldende retningslinjer, samt 

med nødvendig kompetanse og erfaring innenfor kommunal revisjon. 

4.2 Ressursbruk 

Med utgangspunkt i prosjektets karakter og planen som er lagt for hvordan prosjektet skal gjennomføres 

vil det ta totalt 176 timer å gjennomføre prosjektet. Dette inkluderer forberedelse av prosjektet, 

utarbeidelse av problemstillinger og prosjektplan, forberedelse og gjennomføring av datainnsamling, 

analyse av data og utarbeidelse og kvalitetssikring av rapport. Timetallet omfatter også presentasjon av 

ferdig rapport for kontrollutvalget. 

Timeestimatet inkluderer ikke forberedelse og gjennomføring av presentasjon i kommunestyret. En 

eventuell presentasjon av rapporten i kommunestyret vil bli fakturert etter medgått tid, inntil 6 timer i 

tillegg til det totale timetallet som er presentert over. 

Se vedlegg for oversikt over timefordeling. 

4.3 Gjennomføringsplan 

Prosjektet vil starte opp i begynnelsen av august 2017 og rapporten vil være klar for oversending til 

kontrollutvalget ved sekretariatet innen 13. november 2017. For å kunne gjennomføre prosjektet innen 

denne fristen og med stipulert timebruk er det nødvendig at kommunen sender over etterspurt 

dokumentasjon innen de frister som blir satt, samt bistår revisjonen med å innhente kontaktinformasjon i 

form av e-postadresser til respondenter i den elektroniske spørreundersøkelsen, og at utvalgte personer 

stiller til og verifiserer intervju. 

Fakturering av kostnadene ved prosjektet vil skje i samsvar med avtale mellom Frogn kommune og 

Deloitte. 

 

Oslo, 14. august 2017 

 

 

 

_________________________________ 

Stein Ove Songstad 

Oppdragsansvarlig partner 

  



20/17 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon - Etikk og habilitet - 17/00192-1 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon - Etikk og habilitet : Frogn - prosjektplan - fvr av etikk og habilitet

 

10  

 

 

 

 
 

 

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. 

 

Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing 

audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. 

 

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients 

spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network 

of member firms in more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ 

most complex business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 245,000 professionals make an impact that 

matters, please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter. 

 

© 2017 Deloitte AS 
 



Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Frogn - u.off vedlegg til prosjektplan - fvr av etikk og habilitet 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13



21/17 Uavhengighetserklæring fra regnskapsrevisor  - 17/00187-2 Uavhengighetserklæring fra regnskapsrevisor  : Uavhengighetserklæring fra regnskapsrevisor

KONTROLLUTVALGET I FROGN 

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 

Sak 21/17 - Uavhengighetserklæring fra regnskapsrevisor

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00187-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 28.8.2017 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Oppdragsansvarlig revisors brev av 7. august 2017 om egenvurdering av 
uavhengighet tas til orientering.  

SAKSUTREDNING: 

I henhold til revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og 
ellers ved behov, avgi skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.  

Vedlagt følger slik erklæring fra oppdragsansvarlig revisor Siv Karlsen Moa datert 7. 
august 2017.  

Ås, 14. august 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver

Vedlegg: Egenvurdering av uavhengighet fra KPMG datert 7.8.2017. 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

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 

Sak 22/17 - Revisjonsplan 2017 - Frogn kommune 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00197-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 28.8.2017 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar KPMGs Revisjonsplan 2017 for Frogn kommune til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonsplan 2017 Frogn kommune 

SAKSUTREDNING: 

Vedlagt følger KPMGs revisjonsplan for 2017. Den gjelder for revisjonsåret 2017, 
dvs. perioden 1.5.2017 til 30.4.2018.  

Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jf. Kontrollutvalgsforskriften § 6.  

I avtalen med KPMG, jf. kap 4.0 i Kravspesifikasjonen står det; «Plan for utførelse av 
revisjonsarbeidet med fokusområder skal forelegges kontrollutvalget ved starten av 
hvert revisjonsår.»  

I vedlagte plan presenterer revisor følgende tre hovedområder for sin revisjon: 

1. Gjennomgang av kjerneprosesser
2. Revisjon av vurderingsposter
3. Revisjon av øvrige vesentlige områder.

Revisor vil presentere planen i møtet og svare på eventuelle spørsmål fra utvalget. 

Ås, 17. august 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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Innhold
Kontaktpersoner:

Siv Karlsen Moa

Partner

Tel:    +47 4063 9548
siv.karlsen@kpmg.no

Rune Johansen

Manager

Tel: + 47 4063 9498
rune. johansen@kpmg.no

Harald Gulichsen

Senior revisor

Tel:    + 47 4063 9152
harald.gulichsen@kpmg.no

■ Gjennomgang med administrasjon

■ Revisjonsmessig tilnærming

■ Vesentlighet

■ Risikovurderinger – finansregnskapet

■ Revisjonsåret

■ Tidsplan og rapportering
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Gjennomgang med administrasjon – status og utvikling i år

For å gjøre en god og 

effektiv revisjon må vi 

forstå virksomheten.

Vi gjennomgår 

økonomirapporter fra 

rådmannen og 

tertialrapport når den er 

klar.

Vi gjennomgår også 

utviklingen muntlig 

med regnskap/økonomi 

hvor det er 

utfordringer.

Virksomhetsforståelse

Siste 
resultat-
rapport

Nøkkeltall

Budsjett og 
for-

ventninger 
til året
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Ledelsens gjennomgang – endringer inneværende år
Viktig informasjon for 

å kunne skreddersy 

revisjonen.

Tendensen er at IT 

blir stadig viktigere i 

prosesser og rutiner, 

og da er det viktig at 

revisor hensyntar

dette i revisjonen. Vi 

vil ha stadig større 

fokus på dette.

Rammer og regulering, enheter og 
organisering

Prosesser og rutiner

Endringer i rammebetingelser
Endringer i reguleringer
Endring i organisering
Nye enheter, utgåtte enheter
Sammenligning andre

Endring i kjerneprosesser
Endringer i støtteprosesser
 Interne kontroller – behov for forbedringer
Endringer i IT-systemer
Overholdelse av kravene i  kommuneloven og 

bokføringsloven

Innsatsfaktorer, lager og leverandører Særskilte hendelser

Vesentlige endringer knyttet til innsatsfaktorer
Nye/utgåtte vesentlige leverandører
Større anskaffelser

Avdekkede misligheter
Brudd på lover eller forskrifter
Ettersyn
Krav eller tvister
Vesentlige feil i regnskapet
Andre vesentlige forhold

Ledelsens risikovurderinger Annet

Ledelsens  vurdering av risiko når det gjelder 
finansiell rapportering
Områder spesielt utsatt for mislighetsrisiko
Nye investeringer
Nye vurderingsposter/estimater

Kommunale foretak
Endringer i ledelsen
Finansområdet
Erfaringer fra tidligere
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Risikovurdering - finansregnskapet
Virksomheten har flere 

ulike operasjonelle 

risikoer. I revisjonen 

har vi fokus på de 

forhold som potensielt 

kan påvirke poster i 

årsregnskapet.

Misligheter dukker 

stadig opp i media; 

det viktigste er et godt 

kontrollmiljø.

Høy

Sannsynlighet for at risikoen inntreffer Høy

Øvrige 
periodiseringer

Innkjøp

Kundefordringer

Driftsmidler

Selvkost

Andre 
fordringer

MVA

Budsjett/ 
disponeringer

Inntekter

Lønns-
området

Bank/
likvider

Lav

K
o

n
se

kv
en

s 
fo

r 
ko

m
m

u
n

en

Endringer i 
lover og 
regler

Offentlige 
anskaffelser

Pensjoner

Ikke-
rutinemessige 
transaksjoner

Finansiering/ 
investering

Investerings-
regnskap
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Revisjon og gjennomgang av kjerneprosesser
Tema Virkning på revisjonsplan

Inntekter
 Inntekter
Kundefordringer

Inntekter
 Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen
 Innhente budsjett og fjorårstall og vurderinger av vesentlige endringer 
 Innhente oppgaver eller opplysninger knyttet til overføringer, skatter mv
 Brukerbetalinger – etterberegninger mv
 Vurdere rutiner for inntektsføring av tilskudd og oppfølging av budne fond

Kundefordringer
 Gjennomgang av kommunens rutine for oppfølging av kundefordringer

Innkjøp
 Kjøp av varer og 

tjenester
 Leverandørgjeld
 Bank

Kjøp av varer og tjenester
 Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen herunder 

tilgangskontroller. Vu
 Innhente budsjett, fjorårstall, og vurderinger av vesentlige endringer
 Kontroll av grunnlag for og attestasjon av momskompensasjon for hver termin

Leverandørgjeld
 Gjennomgang av kommunens rutine for oppfølging av leverandørgjeld, og vurdere 

behov for å innhente eksterne bekreftelser på et utvalg av leverandører.

Bank
 Innhente årsoppgaver fra bank for kontroll av bankavstemminger. Oppfølging av 

internkontroll utbetalinger fra familiasystemet.

Lønn
 Lønnskostnader
 Sykelønnsrefusjoner
 Annen godtgjørelse
 Reiseregninger

Lønnskostnader
 Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen
 Innhente budsjett, fjorårstall, og vurderinger av vesentlige endringer
 Gjennomgang av kommunens avstemminger knyttet til lønnsutbetalinger, 

sykelønnsrefusjoner og annen godtgjørelse
 Rutiner og kontroller ved håndtering av utlegg

Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige områder
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Revisjon av vurderingsposter
Tema Virkning på revisjonsplan

Pensjoner

 Pensjonsmidler

 Pensjonsforpliktelse

 Pensjonskostnad
 Premieavvik 

Pensjoner
 Risiko for feil i regnskapet knytter seg til verdsettelsen av pensjonsfordringer og 

-forpliktelser knyttet til ytelsesordningen . Vi vil gjennomgå  de parametere og 
forutsetninger som benyttes i beregningen, samt avstemme innbetaling lagt til grunn av 
aktuar mot fysiske fakturaer mottatt og betalt

Investering i aksjer 
og andeler

 Finansielle aktiva

 Finansinntekter

Investering i aksjer og/eller andeler
 For investeringer i ikke-børsnoterte aksjer og andeler av betydning vil vi innhente sist 

avlagte og reviderte årsregnskap og/eller siste resultatrapport tilgjengelig. Vurdering av 
bokført verdi sammenlignet med egenkapital for de respektive selskapene man har 
eierandeler i.

Avsetning for 
forpliktelser (og 
inntekter)

 Garantiavsetninger

 Ressurskrevende 
brukere

Avsetning for forpliktelser
 Vi vil diskutere med ledelsen de forhold som tilsier avsetning for forpliktelser og 

underliggende avtaler
 Vi vil gjennomgå ledelsens beregninger og historisk treffsikkerhet for vurdering av 

avsetning for inntekter

Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige områder
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Revisjon av øvrige vesentlige områder
Tema Virkning på revisjonsplan

Øvrige periodiseringer
 Inntekter og 

kostnader

Periodisering
 Risiko for feil knytter seg til knappe rapporteringsfrister, og vår tilnærming vil være å 

gjennomgå  interne rutiner for periodisering av de vesentligste regnskapspostene
 Gjennomgå et utvalg fakturaer før og etter årsskiftet for kontroll av korrekt 

periodisering.
 Gjennomgå avsetningen for påløpt lønn, feriepenger og andre godtgjørelser som ikke 

er utbetalt.

Driftsmidler
 Bygninger/tomter
 Maskiner og utstyr
 Inventar
 Av- og nedskrivinger

Driftsmidler
 Påse at anleggskartotek er avstemt mot hovedbok
 Analytisk kontrollhandling mot totale regnskapsmessige avskrivninger
 Kontrollere et utvalg av vesentlige tilganger / avganger

Finansområdet
 Plasseringer
 Gjeld 

Finansområdet
 Gjennomgang av finansreglementet for å påse at dette er ihht regelverket
 Kontroll av beholdninger/lån mot eksterne oppgaver
 Kontroll av minimumsavdrag, regnskapsmessig håndtering og noteinformasjon
 Påse at det er samsvar mellom låneopptak i året, bruk av lån i året og bevegelser på 

konto for ubrukte lånemidler.

Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder
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Revisjon av øvrige vesentlige områder
Tema Virkning på revisjonsplan

Ikke rutine-
transaksjoner
 Potensielt alle

Ikke rutinetransaksjoner
 Vurdere interne rutiner for hvem som har mulighet for å gjøre direkteføringer i 

hovedbok
 Kontrollere manuelle føringer via uttrekk fra regnskapssystemet i et lesbart format over 

manuelle føringer i løpet av året

 Gjennomgang av transaksjoner som anses for å være ikke-rutine (for eksempel spesielle 
salgstransaksjoner etc.) for å påse korrekt regnskapsføring og presentasjon

 Etablering av Drøbak Frogn Idrettsarena KF, regnskapsføring, merverdiavgift mv

Investeringsregnskap Inntekter og utgifter
 Gjennomgang av kommunens rutiner og vurdering av internkontrollen
 Kontrollere at driftsutgifter ikke ligger i investeringsregnskap (og motsatt)
 Kontrollere at investeringsinntekter ikke ligger i driftsregnskap (og motsatt)
 Kontroll av periodisering av et utvalg av større investeringsprosjekter

Selvkost Selvkost
 Gjennomgang av kommunens rutiner og vurdering av internkontrollen
 Kontroll av regnskapsføring av selvkostfond og selvkostnote til årsregnskapet

Mva Mva
 Gjennomgang av kommunens rutiner for innrapportering og regnskapsføring av 

merverdiavgift
 Løpende gjennomgå og attestere på kompensasjonsoppgave for merverdiavgift

Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder
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Revisjon av øvrige vesentlige områder
Tema Virkning på revisjonsplan

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser
 Gjennomgang av kommunens internkontrollrutiner på området

Budsjett Korrekte budsjettall i årsregnskapet
 Er budsjettjusteringer gjort på riktig nivå og tilstrekkelig dokumentert
 Foretar man nødvendige budsjettjusteringer

Disponeringer/  
Egenkapital

Direkteføringer
 Innhente og vurdere kommunens avstemming av kretsløp og noter
 Kontroll av utvalg bundne fond som har vært brukt i løpet av året. 
 Innhente kommunes dokumentasjon på disponering av resultat, samt gjennomgang av 

avstemming/note for kapitalkonto og disposisjonsfond

Årsregnskap og 
årsberetning

Årsregnskap
 Kontrollere at det er samsvar mellom årsregnskap og noter med revidert regnskap
 Gjennomgang av sjekkliste for årsregnskap, noter og årsberetning for å påse at krev til 

opplysninger er oppfylt

Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder
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Vesentlighet
Vårt revisjonsarbeid 

er planlagt for å 

avdekke feil som er 

vesentlige for 

regnskapet som en 

helhet.

Fastsettelse av grense for vesentlighet
Vi vurderer både kvalitative og kvantitative forhold når vi 
vurderer vesentlighet. Vi planlegger våre handlinger for at 
sum av alle feil på regnskapsnivå ikke overstiger denne 
grensen. 

Rapportering til ledelsen

Vi presenterer følgende tre grupper av feil:
Justerte revisjonsdifferanser.
 Ikke-justerte revisjonsdifferanser.
Feil i notene.

Total vesentlighet

0,8 
MNOK

12 
MNOK

16 
MNOK

5 % Nivå for 
Individuelle 
feil som 
følges opp 
med ledelsen

75 % Handlinger plan-
lagt for å 
avdekke  
individuelle feil

Vesentlighetsgrense på 1,5 % av 
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KPMG Kundeportalen
I kundeportalen har både kunden og teamet løpende oversikt over 

opplastet dokumentasjon 

KPMG Kundeportal 
er en webbasert
filopplastingsportal
hvor våre 
revisjonskunder kan 
laste opp og 
overføre sin 
dokumentasjon 
sikkert og effektiv 
til oss i henhold til 
skreddersydde lister 
over 
dokumentasjon 
som skal 
utarbeides. Det 
betyr at 
innhentingen av 
dokumentasjon kan 
starte tidligere og at 
den blir mer 
planmessig. 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

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 

Sak 23/17  Budsjett kontroll og tilsyn 2018

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00193-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato  2 2 17
Frogn kontrollutvalg 

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.

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget skal innstille om budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen, jf. 

forskrift om kontrollutvalg §18: ” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for 

kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets 

forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til 

kommunestyret eller fylkestinget. Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen 

revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen”  

Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til revisjonen, sekretærfunksjonen og 

direkte utgifter til kontrollutvalget.  
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I henhold til avtalen med KPMG skal regnskapsrevisjonen utføres til en årlig fast pris og kan 

reguleres ved begynnelsen av hvert regnskapsår etter endringene i konsumprisindeksen for 

det foregående år. Etter vår beregning vil regnskapsrevisjon for 2018 beløpe seg til     

kr. 339 000,- inklusive mva.  

Kommunestyret i Frogn besluttet på sitt møte i mars tidligere i år å benytte seg av opsjonen 

til å fornye avtalen med KPMG med ett år (fra 1. mai 2017 til 30. april 2018). Kommunestyret 

har anledning til å fornye avtalen med ytterligere ett år fra 2018 – 2019. Kontrollutvalget vil 

legge frem en sak for kommunestyret om dette tidlig i 2018. Vi har ikke tatt høyde for endring 

av pris som følge av en eventuell konkurranseutsetting i 2018.   

Forvaltningsrevisjon  

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave, jf. kommuneloven § 77 nr. 4. 

Kontrollutvalgsforskriften § 9 presiserer at ”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller 

fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med 

bestemmelsene i dette kapitlet.” I følge departementets merknader påhviler det 

kommunestyret å sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon, bl.a. ved å stille de 

nødvendige budsjettmidler til rådighet for kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjon 2018 skal settes ut på anbud. Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget 

innstiller om valg av prosjekt og valg av leverandør når kommunestyrets budsjettvedtak 

foreligger. Vi foreslår at ordningen med to prosjekter per år videreføres i 2018, og at det med 

utgangspunkt i pristilbudene mottatt i 2017 samt økningen i priskonsumindeks på tjenester, 

settes av kr 487 000,- inkl. mva til formålet.  

Kostnader til sekretariatet - FIKS  

FIKS forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, har sekretæransvaret og utreder 

saker. Sekretariatet tar også hånd om selskapskontrollen for kommunene. Alle syv Follo-

kommuner deltar i FIKS, som er et sekretariat med 1,6 årsverk. 50% av sekretariatets 

driftsutgifter fordeles likt på hver av deltakerkommunene. De resterende 50 % av 

driftskostnadene fordeles etter folketall. Styret for FIKS har fastsatt budsjettet for 2018 til     

kr 1 870 000. Frogn kommunes netto andel av kostnadene til sekretariatsfunksjonen blir etter 

dette kr 239 000. Kommunen betaler ikke mva. for denne tjenesten. Budsjettet legger til 

grunn samme aktivitetsnivå som i 2017 og inkluderer lønns- og prisvekst.  

Kontrollutvalgets egne utgifter  
De direkte utgiftene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelsen på kurs o.a. 

Vi baserer oss på at det i 2018 vil bli avholdt 8 møter, inkludert ett møte i faglig forum for 

kontrollutvalgene i Follo. I henhold til Frogn kommunes godtgjøringsreglement vedtatt av 

kommunestyret 1. juni 2012 mottar kontrollutvalgsleder 6 % av ordførers godtgjørelse per år., 

og utgjør i 2017 en årlig godtgjørelse på kr. 53 487,-. Godtgjørelsen til utvalgets medlemmer 

og møtende varamedlemmer tilsvarer 0,15% av ordførers godtgjørelse per møte, og utgjør i 

2017 kr.1337,- per medlem, per møte. Vi baserer våre utregninger på eksisterende 

reglement og satser for 2017 med et tillegg på 3 % lønnsøkning i 2018. Under posten 

godtgjøring for medlemmer har vi også tatt høyde for godtgjøring for deltakelse på kurs.  

Kontrollutvalget har fra 2013 vært medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og utvalget 

har vært representert på deres fagkonferanser og årsmøte. På årsmøtet i 2017 ble det 

besluttet å øke kontingenten. Denne posten er derfor nesten fordoblet fra 2017 til 2018, men 

Regnskapsrevisjon
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FKT har planer om en vesentlig utvidelse av servicen til medlemmene. Utvalgets medlemmer 

har også hvert år deltatt på NKRFs landskonferanse for kontrollutvalg. Begge konferansene 

er viktige for opplæring og nye impulser til kontrollutvalget og vi foreslår at det settes av 

midler for at alle medlemmene kan delta på én til to konferanser hver.  

Abonnementet til medlemmene på «Kommunal rapport» foreslås videreført. 

Budsjett 2017 Budsjett 2018 

Godtgjøring leder 54 000 55 000 

Godtgjøring utvalgsmedlemmer 59 000 60 000 

Arbeidsgiveravgift 15 900 16 200 

Abonnement kommunal rapport 11 000 12 500 

Medlemsavgift FKT 4 200 8 000 

Kurs og opplæring 46 000 48 000 

Skyssgodtgjørelse/km. Godtgjøring 3 500 4 000 

Avrundet sum 194 000 204 000 

Oppsummering Budsjett 

2016 2017 2018 

Regnskapsrevisjon (KPMG) 324 000 330 000 339 000 

Forvaltningsrevisjon (Anbud) *494 000 474 000 487 000 

Sekretariatet (FIKS) 234 000 234 000 239 000 

Kontrollutvalgets egne utgifter **206 000  **194 000  204 000 

Sum 1 258 000 1 232 000 1 269 000 

*inklusive overordnet analyse
** budsjett tall

Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandling av kommunens budsjett 
for 2018. 

Vedlegg: 1) Budsjett FIKS 2018
2) Frogn kommunes gjeldende reglement for godtgjørelse.

Ås, 17. august 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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FOLLO INTERKOMMUNALE 

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 

ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS 

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 

Saksutskrift 

Budsjett 2018 

Arkivsak-dok. 17/00164-1 
Saksbehandler Jan T. Løkken 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Styret i FIKS 15.06.2017 15/17 

Styret i FIKS behandling 15.06.2017: 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

Styret i FIKS vedtak 15.06.2017: 

1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2018:
Lønnsutgifter   kr 1 420 000 
Godtgjørelse til styret kr      45 000 
Øvrige driftsutgifter   kr    298 000 
Sum   kr 1 870 000 
Refusjon fra kommunene kr 1 870 000 
Resultat kr 0 

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling (budsjettet for
2017 i parentes):

    2017     2018 
Enebakk (kr 202 000) kr 205 000 
Frogn (kr 234 000) kr 239 000 
Nesodden (kr 253 000) kr 260000 
Oppegård (kr 307 000) kr 314000 
Ski (kr 330 000) kr 339000 
Vestby (kr 241 000) kr 249 000 
Ås (kr 256 000) kr 264 000 

3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2018 – 2021.
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Saksutskriften bekreftes 
Ås, 21.august 2017 
 
 
 
Jan T. Løkken 
Kontrollsjef 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
  
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2018:  

Lønnsutgifter    kr 1 420 000 
Godtgjørelse til styret  kr      45 000  
Øvrige driftsutgifter   kr    298 000  
Sum     kr 1 870 000  
Refusjon fra kommunene  kr 1 870 000  
Resultat    kr 0  
 

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling (budsjettet for 
2017 i parentes):  
 

    2017       2018 
Enebakk  (kr 202 000)   kr 205 000 
Frogn   (kr 234 000)   kr 239 000 
Nesodden  (kr 253 000)   kr 260000 
Oppegård  (kr 307 000)   kr 314000 
Ski   (kr 330 000)   kr 339000 
Vestby  (kr 241 000)   kr 249 000 
Ås   (kr 256 000)   kr 264 000 
 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2018 – 2021.  

 
 
Vedlegg: 
FIKS budsjett 2018, Vedlegg  Økonomiplan 2018-2021, MalForventningsbrev IKS 2017 
inkl mal for økonomiplan 
 
SAKSUTREDNING: 
 
 Budsjettet er en videreføring av aktivitetene på 2017-nivå. Budsjettet for lønn økes i tråd 
med Follorådets anbefaling med utgangspunkt i antatt lønn pr 1.7.17 med en reserve på litt 
over 3% for å dekke lønnsoppgjøret 2018. Feriepenger og pensjon er økt tilsvarende.  
Godtgjørelsen til styret skal tilsvare vertskommunens satser og vårt forslag bygger på en 
sats på kr 1150,- pr. møte. Styrets leder får dobbelt godtgjøring.   
Kjøp av varer og tjenester er justert ut fra erfaringer, men basert på 2017-priser. Alle 
innkallinger til kontrollutvalgene og styret legges nå kun ut på våre internettsider og 
utvalgsmedlemmene kan laste ned innkallingene derfra. Dette har medført en betydelig 
reduksjon av portoutgiftene i de siste par årene.  Brevpost benyttes fortsatt ved enkelte 
store dokumenter, uoff-saker og noen ganger ved innkalling av vara. Delt skriver og 
kopimaskin med kommunen og mindre kopiering har også redusert utgiftene.  
 
Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe avhengig 
av programmet. Budsjettposten tar ikke høyde for dyre og etterspurte foredragsholdere. 
Posten kurs og opplæring for de ansatte holdes uforandret. Med ny medarbeider vil behovet 
for denne posten trolig øke, men fjorårets regnskap viste et betydelig mindreforbruk.  
Basisen for husleieberegningen ble, pga flytting til mindre kontorer, avtalt justert til kr 100 
000 for 2016. Serviceavtalen med Ås kommune(lønn og regnskapsføring, arkiv, IKT og noe 
rådgivning) justeres i tråd med prisstigningen.  
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Budsjettet er som helhet snaut og det er lite å gå på innen den enkelte post.  
 
Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av driftsbudsjettet 
fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I fordelingen for 2018 har vi 
lagt folketallet i kommunene pr 1.1. 17 til grunn.  
 
Forslaget til økonomiplan 2018 – 2021 baseres på en årlig prisvekst på 3%. 
 
Budsjettforslaget innebærer at refusjonene fra kommunene økes med 2,6% sammenlignet 
med  2017.  

 
 
Ås, 01.06.2017 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg:  
1. Detaljert budsjett for 2018  

2. Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021  

3. Follorådets mal for forventningsbrev 2018 
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REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL 
FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. 

Historikk: 
Vedtatt av kommunestyret, sak 104/98, møtet 14.12.98, revidert i forhold til den til 
enhver tid gjeldende ordførergodtgjørelse, pkt. 1.1 frem til 15.12.2008. 
Tillegg ettergodtgjøring vedtatt av kommunestyret 10.05.99, sak 25/99. 
Revidert i kommunestyrets møte den 30.05.05, sak 46/05 
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak den 19.06.06, sak 53/06 
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak den 08.10.07, sak 91/07 og 92/07 
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 17.12.07, sak 128/07 
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 15.12.08, sak 100/08 
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 14.12.09, sak 111/09 
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 20.9.10, sak 88/10 
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 10.9.12, sak 107/12 
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 7.4.14, sak 39/14 
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 19.6.17, sak 98/17 

1.0 GODTGJØRELSE TIL ORDFØRER 

1.1 Fast godtgjørelse 

Ordføreren mottar en godtgjørelse tilsvarende 96 % av stortingsrepresentantenes 
godtgjørelse. 
Godtgjørelsen omfatter alt arbeid og møter som har sammenheng med ordførervervet. 
For møter i utvalg som ikke har direkte tilknytning til vervet, mottar ordføreren 
møtegodtgjørelse i tillegg. 
Justering av stortingsrepresentantenes godtgjørelse vurderes hver høst. Ved endring i 
godtgjørelsen, blir ordførerens godtgjørelse endret tilsvarende med virkning fra 1. mai 
samme år. 
Den faste godtgjørelsen utbetales månedlig. 
Dersom ordførervervet ikke utføres på heltid, fastsetter kommunestyret godtgjørelsen 
årlig.  

1.2 Pensjon 

Ordføreren er tilknyttet kommunens pensjonsordning. Premien er individuell. Full 
opptjeningstid er 16 år.  

1.3 Ettergodtgjøring 

Ordføreren mottar ettergodtgjørelse i 3 måneder, uavhengig om vedkommende har 
trådt inn i ny stilling i denne perioden. 
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1.4 Sykepenger 

Ordføreren omfattes av sykelønnsordningen 
 

1.5 Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer 
Ordføreren er tilknyttet kommunens gruppelivsforsikring 
 

1.6 Mobiltelefon 

Abonnementsavgift og bruk av telefonen dekkes av Frogn kommune. Frogn kommune 
stiller mobiltelefon til disposisjon. 

1.7 Fri avis 

Abonnementsavgift for én fritt valgt avis dekkes.     
 

2.0 FAST GODTGJØRELSE TIL VARAORDFØREREN 

 

2.1 Fast godtgjørelse  

Varaordføreren mottar en fast godtgjørelse som tilsvarer 13 % av ordførerens   
godtgjørelse pr. år. 
Godtgjørelsen omfatter alt arbeid og møter som har sammenheng med 
varaordførervervet. 
For møter i utvalg som ikke har direkte tilknytning til vervet, mottar varaordføreren 
møtegodtgjørelse i tillegg. 
Den faste godtgjørelsen utbetales månedlig. 

2.2 Inntreden som ordfører  

Dersom ordfører for en periode på mer enn en uke trer inn i annen funksjon med 
godtgjøring og varaordfører ivaretar ordførers oppgaver fullt ut i tilsvarende periode, 
godtgjøres varaordfører på lik linje med ordfører. Ordfører trekkes tilsvarende i 
godtgjøring. 
Varaordførers ordinære godtgjøring faller bort i samme periode. 
 

3.0 ØVRIGE FASTE GODTGJØRINGER 
      

3.1 Formannskap, Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker, 
Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur             

Faste medlemmer, med unntak av ordfører og varaordfører, mottar en fast godtgjørelse  
som tilsvarer 5 % av ordførerens godtgjørelse pr. år.  
Lederne for utvalgene, med unntak av ordfører og varaordfører, mottar en fast 
godtgjørelse som tilsvarer 6 % av ordførerens godtgjørelse pr. år. 



23/17 Budsjett kontroll og tilsyn 2018 - 17/00193-1 Budsjett kontroll og tilsyn 2018 : Frogn kommunes godtgjoringsreglement-revidert-19.6.17

Versjon 30.07.14 

Godtgjørelsen dekker alle møter i utvalget samt konferanser, kurs og befaringer som har 
sammenheng med vervet. 
Har et medlem forfall til mer enn halvparten av årets møter, skal det foretas fratrekk i 
godtgjørelsen. 
Den faste godtgjørelsen utbetales månedlig. 
Møtende varamedlemmer gis en godtgjørelsen som tilsvarer 0,15 % av ordførers 
godtgjørelse pr. møte. 
 

3.2 Forliksrådet  

Satser fastsettes av staten fra 01.01.06. 
 

3.3 Kontrollutvalget 
Lederen mottar en fast godtgjørelse som tilsvarer 6 % av ordførerens godtgjørelse pr. år.  
Godtgjørelsen dekker alle møter i utvalget, samt konferanser, kurs og befaringer som 
har sammenheng med vervet. 
Den faste godtgjørelsen utbetales månedlig. 
Medlemmer og møtende varamedlemmer mottar en godtgjørelse som tilsvarer 0,15 % 
av ordførers godtgjørelse pr. møte. Godtgjørelsen utbetales 2 ganger pr. år, i juni og 
desember. 
 

3.4 Administrasjonsutvalget 

Lederen mottar en fast godtgjørelse som tilsvarer halvparten av godtgjørelsen til 
lederne av hovedutvalgene. 
Medlemmer og møtende varamedlemmer mottar en godtgjørelse som tilsvarer 0,08 % 
av ordførerens godtgjørelse pr. møte. 
 

4.0 GODTGJØRELSE PR. MØTE 
Godtgjørelsen utbetales 2 ganger pr. år, i juni og desember. 
 

4.1 Kommunestyret 

Kommunestyrets medlemmer og møtende varamedlemmer mottar en godtgjørelse som  
tilsvarer 0,15 % av ordførers godtgjørelse pr. møte. 
Kommunestyrets medlemmer som er ikke er medlem av formannskap eller hovedutvalg 
mottar en godtgjørelse som tilsvarer 0,2 % av ordførers godtgjørelse pr. møte. 
Ordfører og varaordfører mottar ikke møtegodtgjørelse pr. møte for møter i 
kommunestyret. 
 

4.2 Øvrige utvalg, styrer, råd, nemnder, komiteer m.v. 

Medlemmer og møtende varamedlemmer mottar en godtgjørelse som tilsvarer 0,08 % 
av ordførers godtgjørelse pr. møte. 
Møtelederen mottar en godtgjørelse som tilsvarer 0,12 % av ordførers godtgjørelse pr.  
møte. 
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4.3 Godtgjørelse til arbeidstakerrepresentanter  
Arbeidstakerrepresentanter i partssammensatte utvalg gis samme møtegodtgjørelse 
som de kommunalt oppnevnte dersom møtene er lagt utenom arbeidstiden. 
 

4.4 Godtgjørelse til stemmestyrer og valgmedarbeidere 

Valgdagen:  
Medlemmer i stemmestyrene og valgmedarbeidere mottar en godtgjørelse som utgjør 
0,17% av ordførers godtgjørelse for 1/1 dag og 0,09% av ordførers godtgjørelse for ½ 
dag. 
Ledere i stemmestyrene mottar en godtgjørelse som utgjør 0,30% av ordførers 
godtgjørelse.  
Informasjonsmøter/opplæring:  
Medlemmer i stemmestyrene og valgmedarbeidere på valglokalene mottar en 
godtgjørelse på 0,08% av ordførers godtgjørelse 
Ledere i stemmestyrene mottar en godtgjørelse på 0,15% av ordførers godtgjørelse. 
 

5.0 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE 

5.1 Ordføreren  

Ordføreren mottar skyss- og kostgodtgjørelse etter ført kjørebok og regning i henhold til 
kommunens reiseregulativ. 
Ordføreren mottar ikke kostgodtgjørelse for reiser innen kommunen. 
 

5.2 Øvrige kommunale ombuds-/ tillitsmenn 
Øvrige kommunale ombuds-/tillitsmenn mottar skyss- og kostgjørelse etter regning i 
henhold til kommunens reiseregulativ. 
De mottar ikke kostgodtgjørelse for reiser innen kommunen.  
 

6.0 DEKNING AV UTGIFTER 
 

6.1 Telefonutgifter 

 a) Varaordfører mottar kr 2000,- pr år til dekning av telefonutgifter. 
 
 b) Leder for Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker, for Hovedutvalg for oppvekst, 
omsorg og kultur og gruppeledere mottar kr 1200,- pr år til dekning av telefonutgifter. 
Beløpene utbetales under forutsetning av at det ikke er gitt godtgjørelse i henhold til pkt 
a). 
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6.2 Tap i arbeidsinntekt 

For møter som ikke dekkes av den faste godtgjørelsen, dekkes tap i arbeidsinntekt som 
følger: 
Erstatning for tap i arbeidsinntekt ytes etter følgende satser: 
Ulegitimert - utbetales etter regning med inntil kr. 1250,- pr. dag.  
Legitimert - utbetales etter regning med inntil kr. 2000,- pr. dag. 
 
For møter som dekkes av den faste godtgjørelsen gjelder følgende:  
I de tilfeller den tap i arbeidsinntekter overstiger den faste månedlige godtgjørelsen, 
dekkes det overskytende beløpet. 
 
For dekning av legitimert tap må det vedlegges dokumentasjon på trekk i lønn fra 
arbeidsgiver. For selvstendig næringsdrivende er det ikke nødvendig å vedlegge 
dokumentasjon. 
Utbetalingen skjer på grunnlag av utfylt skjema.      
Full erstatning forutsetter heldagsmøte (8 timer) 
            

6.3 Dekning av utgifter til stedfortreder 

Dokumenterte utgifter til nødvendig stedfortreder i hjemmet (barnepass m.v) som følge 
av møter i folkevalgte organ dekkes med inntil kr. 1200,- pr. dag på grunnlag av utfylt 
skjema. 
 

7.0 DISPENSASJON/FORTOLKNING AV BESTEMMELSENE   
 
I spesielle enkelttilfeller gis rådmannen følgende myndighet: 
            - dispensere fra ovennevnte bestemmelser 
            - ta avgjørelse i tilfeller som ikke er dekket av reglementets  
              bestemmelser  
  

8.0 PARTISTØTTE 
Partistøtten settes til 25 % av ordførerens lønn. Tilskuddet utbetales etter følgende 
beregningsmåte: 9/10 i representantstøtte og 1/10 gruppestøtte. Tilskuddet skal være 
uforandret hele budsjettåret, og skal utbetales innen utgangen av mars. Ordningen 
gjelder fra 1.1.2013 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

Sak 24/17 Orienteringssaker

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00198-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato:28.8.2017 

Frogn kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 

VEDLEGG: 

1) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.5.2017.

2) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.5.2017. Sak 16/17 – Valg

forvaltningsrevisor – unntatt offentlighet jf. Offl. § 23.3.

3) Fagkonferanse og årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn (FKT)

- Muntlig rapport fra Eva Jorun B Haugen og Helge Simonsen

4) Kommunestyrets protokoll sak 79/17 – Søknad om fritak fra politiske verv Marit Alice

Østigard. Suppleringsvalg.

5) Oversikt over kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer per 1.6.2017

6) Kopi av e-post til ordfører angående FIKS.

7) Kopi av kommunestyrets vedtak sak 102/17 – Unntatt offentlighet jf. Offl. § 23.

- Valg av forlvaltningsrevisor.

8) Aktivitetsplanen for Frogn KU per august 2017.

Ås, 21. august 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16409
FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 
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Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no  

MØTEPROTOKOLL 

Frogn kontrollutvalg 

Møtetid: 29.05.2017 kl. 14:00 
Sted: Fraunar 

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) 

Møtesekretær: 
  Lene H. Lilleheier (FIKS) 

Møteprotokoll godkjent 29.05.2017 

Knut Erik Robertsen/s./ 
leder 

Øyvind Solli/s./ 
nestleder 
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Frogn kontrollutvalg 29.05.2017 Side 2 av 3 

  

Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

16/17 17/00035-11 Valg av forvaltningsrevisor 2017 - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 23 tredje led 

3 

17/17 17/00151-1 Orienteringssaker 3 

Eventuelt 
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Saker til behandling  

Frogn KU-16/17 
Valg av forvaltningsrevisor 2017 
 

Unntatt etter offentleglova  § 23 tredje led 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
 
 
 

Frogn KU-17/17 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 29.05.2017: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 29.05.2017: 
Sakene tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 



Denne filen er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Uoff Protokoll KU  290517 - Sak- Valg av forvaltningsrevisor 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl § 23 tredje led
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                                                                                                                FAGKONFERANSE |   KONTROLL OG TILSYN  

                                                                                                        Tromsø  |  7 -  8. juni 2017 

     Årsmøte i  Forum for Kontroll og Tilsyn  (FKT)  |  7. juni 2017 
 
 
 
           #fkt2017 
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Dag 1 
 

 

Onsdag 7. juni 2017 

 
09.00 – 10.00  

 

 
Registrering med mat 

 

 
 
10.00 – 10.15 

 

 
Velkommen til fagkonferansen  
  
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 

 

 
 
10:15 – 10.45   

 

 
Åpning 
 
Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp), leder av Stortingets kommunal- og 
forvaltningskomité 

 

 
10.45 – 11.00 
  

 

Spørsmål og kommentarer fra salen 

 
 
 
 
 
 
11.00 – 12.00 

 

 
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 
 
Fjord1-saken 
Kontrollutvalgsleder Frank Willy Djuvik (Frp), Sogn og Fjordane fylkeskommune 
 
Helseinnkjøpssaken 
Kontrollutvalgsleder Gunnar Topland (H), Grimstad kommune 
 
Åpenhet og etikk 
Spesialrådgiver Tor Dølvik, Transparency International Norge 

 

 
12.00 – 12.20 

 

 

Pause (Kaffe) 

 

12.20 – 13.00 

 

 

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

– paneldebatt med åpning for spørsmål og kommentarer fra salen 

Medvirkende: Djuvik, Topland og Dølvik 

 

 
13.00 – 14.00 

 

 

Lunsj 

 ÅRSMØTE 2017 I FKT 

 

 
14.00 – 14.30  

 

 

Registrering til årsmøte 2017 

 

 
14.30 – 15.30 
 

 

Årsmøte 2017 

 
17.00 – 19.00 

 

Sosialt program – omvisning på Mack – verdens nordligste bryggeri 

 

 
20.00 
 

 

Felles middag på hotellet 
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Dag 2 

 
Torsdag 8. juni 2017 
 

 
 
09.00 – 10.30 
(m/innlagt pause) 
 

 
Korrupsjon i kommunal sektor – slappe kontrollutvalg? 
 
Professor Petter Gottschalk, Handelshøyskolen BI 
 

 
10.30 – 10.45 

 
Spørsmål og kommentarer fra salen 
 

 
10.45 – 11.00  
 

 
Pause/utsjekking 

 
 
11.00 – 11.30  
 

 
Kommuneregnskap for politikere 
 
Revisjonssjef Åge Sandsengen, Kommunerevisjon IKS 
 

 
11.30 – 12.30 
 

 
Lunsj 

 
12.30 – 13.00 
 

 
Kommuneregnskap for politikere, forts. 

 
13.00 – 13.15  
 

 
Spørsmål og kommentarer fra salen 

 
13.15 – 13.30 
 

 
Pause 

 
 
13.30 – 14.05 

 
Hva kan kontrollutvalget forvente av sekretariatet? 
 
Rådgiver Torbjørn Berglann, KonSek Midt-Norge IKS 
 

 
14.05 – 14.20  
 

 
Spørsmål og kommentarer fra salen 

 
 
14.20 – 14.30 
 

 
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
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PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 

tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 26. april 2017. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 

stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai 2017. 

Leder i valgkomiteen: Anne-Karin Femanger Pettersen, daglig leder i Østfold 

kontrollutvalgssekretariat  | akfp@fredrikstad.kommune.no  |  Mobil: 414 71 166  | Tlf.: 400 05 206 

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 

sekretariatet. 

 

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT 

Bjørn Bråthen: Tlf. 403 90 775 

E- postadresse: fkt@fkt.no 
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PÅMELDING 

 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen tirsdag 4. april 2017. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  

kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  

gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

 Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 400 (Ikke medlem kr 6 900)  

 Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 000 

(Ikke medlem kr 5 500) 

 FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 

 Ekstra overnatting fra 6. – 7. juni 2017: Kr 1 350 

 

ANNEN INFORMASJON 

 Omvisning på Mack – verdens nordligste bryggeri 
 
 Bli med på en innholdsrik omvisning i Macks historiske lokaler og få en spennende 
bryggeriopplevelse. Omvisningen starter i Kjeller 5. Turen fortsetter inn i Kjeller 4 for filmvisning, 
deretter går vi videre i de gamle ølkjellerne fra 1877, hvor dere får et innblikk i Macks fargerike 
historie. Turen fortsetter til vårt moderne mikrobryggeri. 

 
 Mack ligger i gangavstand fra hotellet. 

 

 Scandic Ishavshotel, Fredrik Langesgate 2, 9008 Tromsø | Nettside 

Det går både flybuss og ordinær rutebuss fra Tromsø lufthavn Langnes til hotellet. Reisetiden er ca. 

15 minutter.  
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Frogn kommune  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 90 60 00 Org.nr. 963 999 089 
Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks 64 90 60 01 Bankgiro 1617.07.02720 
1441 Drøbak 1443 Drøbak   
postmottak@frogn.kommune.no  www.frogn.kommune.no   Side 1 av 2 

 

 

Saksprotokoll 
 
 

Søknad om fritak fra politiske verv - Marit Alice Østigard, Høyre. 
Supplering. 

Saksbehandler:  Anne Lise Larsson Saksnr.:  17/01069 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 2015-2019 79/17 22.05.2017 
 

Tittel 
 
 
Kommunestyret 2015-2019s behandling 22.05.2017: 
 
Eva Anderssen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: 
 
«Som nytt femte varamedlem velges Eva Brattlie» 
 
 
Votering: 
Innstillingen og Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Kommunestyret 2015-2019s vedtak 22.05.2017: 
Marit Alice Østigards søknad om fritak fra sitt verv som første vararepresentant for 
grupperingen Høyre/Senterpartiet/Pensjonistpartiet til kontrollutvalget innvilges med 
virkning fra 1. juni 2017. 
 
Begrunnelse: Marit Alice Østigard flytter ut av kommunen, og vil fra 1. juni 2017 ikke 
oppfylle kravet om valgbarhet, jmf. Kommuneloven § 15.1 
 
 
Øvrige varamedlemmer rykker en plass opp. 
 
Som nytt femte varamedlem velges Eva Brattlie 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Frogn, 30. mai 2017 
 
Asle Moe 
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Frogn kommune 
Vår ref.: 17/01069  Side 2 av 2 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kontrollutvalget i Frogn 2015 – 2019 
 

Navn Adresse E-post Tlf 
Knut Erik Robertsen (AP), leder 

 

Grandeveien 12 

1443 Drøbak 

kerobertsen@gmail.com  941 89 360 

 

 

Øyvind Solli (H), nestleder Digerudveien 54 

1455 Nordre Frogn 

 

oyvind.solli@me.com 951 03 444 

 

Eva Jorun Bækken Haugen (H) 

 

Holter Terrasse 32 

1448 Drøbak 

 

evajorunhaugen@gmail.com 958 61 078 

Tom Lennart Pedersen (PP) 

 

Grenåveien 41 

1448 Drøbak 

lennarttom@gmail.com 920 11 589 

 

Helge Gert Simonsen (V) Bringebærhagen 12 

1448 Drøbak 

 

helgegert@me.no  934 41 470 

Vara H/SP/PP:    
1) Bjørn M. Birkeland (H) Kringerudåsen 6 

1445 Heer 

bjorn@birkeland.nu /  

bjorn@delco.no 

 

948 24 930 

2) Ludolf Bjelland (H) Vestbyveien 72 

1444 Drøbak 

Ludolf-b@online.no 996 99 409 

3) Lise Rønbeck (PP) Furuveien 1 

1443 Drøbak 

 

lise@deepriver.no 924 54 848 

4) Kjetil Witbro (H) Ekeveien 24B 

1446 Drøbak 

 

Ketil.witbro@opt.no 480 33 064 

5) Eva Brattlie 

 

 

   

Vara AP/KrF    

1) Aasmund Berg (AP) Bringebærhagen 10 

1448 Drøbak 

 

aasmundberg9@gmail.com 959 36 019 

64 93 12 30 

2) Petter Abrahamsen (AP) Espens vei 3 

1445 Drøbak 

 

  

3) Wenche Frich (AP) Elleveien 24 

1444 Drøbak 

  

Vara Venstre/MdG/SV    

1) Per T. Svendsen (SV) Langebruveien 50 

1455 Nordre Frogn 

pt-svend@online.no  415 10 652 

64 93 38 03 

 

2) Jorunn Holter (V) Elleveien 32 

1444 Drøbak 

jorholte@gmail.com 906 57 592 

64 93 19 93 

3) Irene Myrbostad (MdG) Sorenskr. 

Qvigstadsv. 18 

1443 Drøbak 

irene@wearableart.no 417 63 968 

Pr. 05.01.2016 
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From: Jan Løkken
To: Postmottak@ski.kommune.no; postmottak@nesodden.kommune.no; Vestby kommune - postmottaket; Ås

 kommune; FrognPostmottak; postmottak@oppegard.kommune.no; postmottak@enebakk.kommune.no
Cc: Ordfører Nina Sandberg ; Ordfører Thomas Sjøvold ; Ordfører Tom Anders Ludvigsen ; Ordfører Tuva

 Moflag ; Ordfører Odd Haktor Slåke; Ordfører Øystein Slette; Ola Nordal; Lene Lilleheier; Arne Maus;
 Håkon L. Henriksen ; Jeanette Hoel; Knut Erik Robertson ; Lars Chr. Bilet; Odd Harald Røst ; Thorbjørn
 Nerland

Subject: FIKS - status for fusjonsarbeidet - utlysning av stillingen som kontrollsjef/daglig leder
Date: 27. april 2017 12:59:37

 
Att: Ordføreren
 
Styret i FIKS har arbeidet for å styrke FIKS ved å undersøke mulighetene for å få i stand en fusjon
 med Romerike kontrollsekretariat IKS.  Etter at en kommune på Romerike i vinter gikk imot en
 slik fusjon  ble denne planen lagt bort. Senere tok FIKS kontakt med Kontrollsekretariatet  i
 Østfold og drøftet mulighetene for en sammenslåing med dem.  Dette selskapet er interessert,
 men i et lengre tidsperspektiv.  
 
FIKS fortsetter derfor videre som eget selskap. Nåværende kontrollsjef vil gå av med pensjon ved
 årsskiftet 2017/2018, og den ledige stillingen vil bli lyst ut i begynnelsen av mai. Styret i FIKS er
 godt fornøyd med hvordan sekretariatet i FIKS  fungerer i dag og vil  videreføre samarbeidet
 med andre sekretariat på ulike måter.
 
Med vennlig hilsen 
Thorbjørn Nerland                                                                                                              

  Styreleder                                                                                                
 

Kontaktperson: 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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Aktivitetsplan 2017 

Ajourført 21.08.2017 

1 

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN per august 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 KU 4/17 KS 53/17 

2 

 

3 

Aktivitetsplan  
 

Utvalgets strateginotat  

Februar  

 

Fornyes årlig 

FIKS 

 

FIKS 

 

 

 

Rullerende 

 

KU 14/17 

 

4 

 

 

Møteplan 

  

FIKS 
 

6. februar                 28. august 

19. april                    9. oktober  

8. mai                      26. oktober (Faglig forum) 

29. mai 

12. juni                    27. november 

 

5 Uttalelse om kommunens årsregnskap 2016  15. april  FIKS  KU 12/17 

6 Tertialrapporter:     

 1.Tertialrapport jan-april 2017 - orienteringssak Mai  Kommunen   

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

7 Rapporter fra revisjonen:     

 30.04.17 (perioden  01.05.16 – 30.04.17) Mai  KPMG  KU 13/17 

  31.10.17 (perioden  01.05.17 – 31.10.17) Nov  KPMG   

 Revisjonsplan 2017 August  KPMG KU 28.8.17  

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

9.  Forvaltningrevisjon 2016: 2016 FIKS   
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Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

 PPT 1.11.2016 BDO KU 32/16 KS 50/17 

 Oppfølging av politiske vedtak 1.11.2016 BDO  KU 33/16 KS 51/17 

10. Forvaltningsrevisjon 2017: Des. 2017 FIKS KU 10/17 (vedtatt mål og problemstillinger)  

 Etikk og habilitet   KU 16/17 (valg av forvaltningsrevisor)  

 IKT – Sikkerhet og drift   KU 16/17 (valg av forvaltningsrevisor)  

11. Oppfølging av tidligere prosjekter: Rådm.  

Svarfrist: 

FIKS   

 Rapporter 

 

Samhandlingsreformen 

 

 

 

Beredskap 

 

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

 

Barnevern 

 

PPT 

 

 

«Saksbehandlersaken»| 

 

 

22.3.15 og 

22.9.15 

 

 

31.12.16 

 

29.2.2016 

 

7.6.2016 

 

3.10.2017 og 

3.4.2018 

 

19.6.2018 

 

 

FIKS 

 

 

 

FIKS 

 

 

 

FIKS 

 

FIKS 

 

 

FIKS 

 

 

KU 27/15 og KU 36/16 

 

 

 

KU 16/16 og KU 35/16  

 

purret 

 

KU 1/17 

 

 

 

 

KS 49/17 

 

 

 

KS 48/17 

 

 

 

KS 52/17 

 

 

 

 

 

12.  Overordnet analyse og plan selskapskontroll 

2017-2020 

2016 FIKS   KU 26/16 

KS 136/16 

13. Andre kontrolloppgaver     

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

 «Saksbehandlersaken»  September FIKS  KS 101/17 

 Kommunens tilbud til hørselshemmede  FIKS  KU 2/17 

 Henvendelse – klage på saksbehandling (Furuveien)  FIKS  KU 8/17 

 Arbeidsmiljø og Turnover  FIKS  KU 9/17 
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 Barnevern - ressurser til å følge opp oppgavene Mai/juni FIKS   
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