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1. Innledning 
For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år 

utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten tar for seg 

oppgavene kontrollutvalget er pålagt gjennom lov og forskrift, og hvordan disse er løst.   

 

2. Kontrollutvalgets mandat og oppgaver 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre kontroll og tilsyn med forvaltningen 

av kommunen. Utvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 

eierinteresser i selskapene. Videre skal kontrollutvalget rapportere til kommunestyret om 

gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. Utvalget skal også gi uttalelse 

om kommunens årsregnskap, påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, og at 

revisjonsmerknader blir fulgt opp.  

 

3. Kontrollutvalget i Frogn 

3.1 Medlemmer 

Kontrollutvalget har fem medlemmer, og besto ved utgangen av 2017 av følgende medlemmer og 

varamedlemmer:  

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Knut Erik Robertsen, leder (Ap) 1. Aasmund Berg (Ap) 

Øyvind Solli, nestleder (H) 

Eva Jorun Bækken Haugen (H) 

Tom Lennart Pedersen (PP) 

Helge Gert Simonsen (V) 

2. Petter Abrahamsen (Ap) 

3. Wenche Frich (Ap) 

 

1. Bjørn M. Birkeland (H) 

 

 

2. Ludolf Bjelland (H) 

3. Lise Rønbeck (PP) 

4. Kjetil Witbro (H) 

5. Eva Bratlie (H) 

 

 1. Per T. Svendsen (SV) 

2. Jorunn Holter (V) 

 3. Irene Myrbostad (MdG) 
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Marit Alice Østigard (H) fikk innvilget søknad om fritak fra sitt verv som 1. vara i 

kontrollutvalget i kommunestyret den 22.5.2017. Kommunestyret vedtok at øvrige 

vararepresentanter rykker opp en plass. Eva Bratlie (H) ble valgt inn som nytt 5. 

varamedlem. 

 

3.2 Møter 

Kontrollutvalget har avholdt syv møter og behandlet 38 nummererte saker i løpet av året. 

Grunnet forfall har varamedlemmene Marit Alice Østigard, Bjørn M. Birkeland, Irene 

Myrbostad og Petter Abrahamsen deltatt på ett eller flere møter.  

Utvalget har vedtatt et strateginotat for arbeidet som fornyes årlig, og en aktivitetsplan som 

rulleres mellom hvert møte.   

Kontrollutvalgets innkallinger, protokoller og forvaltningsrevisjonsrapporter blir 

fortløpende publisert både på kommunens nettsider og på FIKS sine nettsider.   

 

3.3 Deltakelse på kurs og konferanser 

Øyvind Solli, Eva Jorun B. Haugen, Tom Lennart Pedersen og Åsmund Berg deltok på den 

nasjonale kontrollutvalgskonferansen til NKRF 1. og 2. februar.  Eva Jorun B. Haugen og 

Helge Simonsen deltok på fagkonferansen og årsmøtet for Forum for kontroll og tilsyn 

(FKT) 7. og 8. juni i Tromsø. 

Utvalget var representert på Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo den 26. oktober som 

ble arrangert av FIKS. Hovedtema var det kommunale risikobildet. 

4. Sekretariat 
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har tilfredsstillende sekretariatsbistand. 

Sekretariatsfunksjonen kan verken legges til kommunens administrasjon eller til den som 

utfører revisjonsoppgaver for kommunen. Kravet er ivaretatt ved at det er etablert et 

interkommunalt samarbeid om sekretariatet. Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har alle syv Follo-kommuner som deltakere. 

Sekretariatet skriver saksfremstillinger og bistår kontrollutvalget med forberedelse og 

oppfølging av kontrollutvalgsmøtene. I tillegg har FIKS ansvaret for selskapskontrollen på 

vegne av deltakerkommunene. 

Ås er vertskommune for sekretariatet, og samarbeidet er hjemlet i kommunelovens § 27. 

Kontrollutvalgenes ledere utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften av sekretariatet. 

Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 
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Rådgiver Lene H. Lilleheier har vært utvalgets sekretær i 2017.   

5. Budsjett kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalget skal innstille om budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen. Utvalget avga 

innstilling overfor kommunestyret om budsjettet for 2018 for revisjon, sekretariatet og egne 

utgifter i sitt møte den 28. august 2017. 

6. Utvalgets arbeid 

6.1 Tilsyn med revisjonen 

Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften påse at kommunen har en 

forsvarlig revisjonsordning og blant annet påse at kommunens regnskaper blir revidert på 

en betryggende måte.  

Frogn kommune inngikk den 1. mai 2015 avtale med KPMG AS om regnskapsrevisjon. 

Avtalen gjelder til og med 30. april 2017, med opsjon for oppdragsgiver til å kunne forlenge 

avtalen med 1 + 1 år. Kommunestyret benyttet seg av muligheten til å forlenge avtalen med 

ett år fra 1.5.2017 -30.4.2018. Kontrollutvalgets innstilling om å forlenge avtalen med 

ytterligere ett år (1.5.2018 – 30.4.2019) ble vedtatt av kommunestyret 18.12.2017.   

Regnskapsrevisor har deltatt på de fleste møtene i kontrollutvalget i 2017, og har rapportert 

om sitt arbeid gjennom hel- og halvårsrapporter til utvalget. I møtet den 8. mai la de frem en 

oppsummering av revisjonen for 2016, og i møtet den 27. november behandlet utvalget 

revisors oppsummering av revisjonen for høsten 2017. Revisjonsplanen for 2017 og revisors 

egenerklæring om uavhengighet ble behandlet av kontrollutvalget den 28. august.   

6.2 Regnskapssaker 

Som kontrollorgan på vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget behandle kommunens 

regnskaper og sammen med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter, avgi 

uttalelse til kommunestyret. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret med 

kopi til formannskapet. 

Kontrollutvalget avga sin uttalelse om årsregnskapet for 2016 i sitt møte den 8. mai 2017.   

 

6.3 Tilsyn med forvaltningen 

Kontrollutvalget vedtar årlig tema, mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon. 

Prosjektene velges med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020, vedtatt av 

kommunestyret i 2016. Utvalget har fullmakt til å avvike fra planen, og står således fritt til å 
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velge prosjekter i takt med at risikobildet endrer seg.  Kontrollutvalget har i 2017 bestilt 

følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter: 

 Etikk og habilitet 

 IKT – sikkerhet og drift 

Oppdragene om forvaltningsrevisjon legges årlig ut på anbud. Valg av revisor gjøres av 

kommunestyret, som i møtet den 19. juni sluttet seg til kontrollutvalgets  innstilling om å 

velge Deloitte som forvaltningsrevisor for årets forvaltningsrevisjonsprosjekter.  

Prosjektplanene ble vedtatt av kontrollutvalget den 28. august. Etter  anmodning fra 

administrasjonen ble prosjektene utsatt én måned. Endelige rapporter forelå derfor ikke 

innen utgangen av året, men skal i henhold til avtale leveres i januar 2018.  

 

Rådmannens oppfølging av anbefalingene i tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter: 

Barnevern 

Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevern» ble oversendt kommunestyret med innstilling 

om å ta oppfølgingen til orientering. Kommunestyret sluttet seg til kontrollutvalgets 

innstilling i sak 52/17.  

PP-tjenesten 

Kontrollutvalget tok rådmannens foreløpige tilbakemelding om oppfølging av 

anbefalingene i rapporten om «PP-tjenesten» til orientering i møte den 9. oktober. Fristen for 

endelig tilbakemelding til kontrollutvalget er i henhold til kommunestyrets vedtak 3.4.2018. 

 

6.5 Selskapskontrollen 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser 

i selskaper med mer. Dette innebærer en kontroll rettet mot selskapene i form av 

eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon. Selskapskontrollen omfatter 

interkommunale selskaper og heleide kommunale aksjeselskaper. Frogn kommune har 

eierinteresser i til sammen syv selskap hvor det kan drives selskapskontroll: Alarmsentral 

Brann Øst AS, Drøbak vaskeri AS, Follo kvalifiseringssenter IKS, Follo lokalmedisinske 

senter IKS, Follo Ren IKS, Krise- og incestsenteret i Follo IKS og Follo Brannvesen IKS. 

I tråd med Plan for selskapskontroll vedtatt av kommunestyret 31.10.2016 skal første 

kontroll i planperioden utføres i 2018. Dette blir en eierskapskontroll med vekt på 

selskapenes oppfølging av retningslinjer gitt nasjonalt og lokalt. 
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6.6 Andre kontroller 

I tillegg til kontrollformene som er beskrevet ovenfor, skal kontrollutvalget gjennomføre 

løpende tilsyn med forvaltningen på andre måter. 

 

I 2017 tok utvalget blant annet opp følgende saker: 

 

Etikk og habilitet 

Kontrollutvalget behandlet i møte 19. april jf sak 6/17 etikk og habilitet ved behandling av 

områdebehandling Gamle Drøbak. Saken omhandlet ordførers habilitet og befatning med 

saken. Kontrollutvalget vedtok med 4 mot 1 stemme at det ikke var grunnlag for ytterligere 

undersøkelser i saken.  

 

Rådmannens rapport - Saksbehandlersaken  

Rådmannens rapport om Saksbehandlersaken ble behandlet av kontrollutvalget 19. april 

2017 jf. sak 7/17.  Rådmannens rapport og sekretariatets saksfremlegg er unntatt 

offentlighet. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret om å be rådmannen følge opp 

forbedringspunktene i rapporten og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen 

12 måneder ble vedtatt av kommunestyret i sak 101/17.  

 

Arbeidsmiljø og turnover – redegjørelse fra rådmannen 

Kontrollutvalget behandlet den 19. april jf sak 9/17 rådmannens redegjørelse om 

arbeidsmiljøet i kommunen. Utvalget tok redegjørelsen til orientering.  

 

Barneverntjenesten – ressurssituasjonen 

Rådmannens redegjørelse om ressurssituasjonen i barnevernet og svar på kontrollutvalgets 

konkrete spørsmål i den anledning, ble behandlet av utvalget 28. august og 9. oktober. 

Utvalget vedtok å følge opp saken videre og ba om en ny redegjørelse innen utgangen av 

første halvår 2018.  

 

Mannskapsbrakka på Kopås og innkjøp og kontrakter 

Kontrollutvalget behandlet i møte den 27. november rådmannens redegjørelse i saken om 

Mannskapsbrakka på Kopås. Utvalgets hovedspørsmål gjaldt kommunens praksis ved 

forhåndsbetaling av kontraktssummer, og hva kommunen gjør for å forhindre at det blir 
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benyttet useriøse underleverandører. Kontrollutvalget tok rådmannens redegjørelse til 

orientering.  

 

Byggesaksbehandlingen i kommunen 

Rådmannens redegjørelse om situasjonen i byggesaksavdeling ble behandlet på 

kontrollutvalgets møte 27. november. Etterslep av saker, bemanningssituasjonen, 

etterlevelse av frister og kontinuitet i saksbehandlingen var tema. Kontrollutvalget vedtok å 

be om en ny redegjørelse om situasjonen i avdelingen innen utgangen av mai 2018. 

 

Digitalisering av kommunens tjenester 

Kontrollutvalget fikk i møte den 27. november en orientering av rådmannen om 

kommunens planer og status om digitalisering av tjenestene. Utvalget tok saken til 

orientering. 

 

 

 

 

Frogn , 22. januar 2018 

 

Knut Erik Robertsen/s./         Øyvind Solli/s./ 

Leder           nestleder 


