Kontrollutvalget i
Frogn kommune

MØTEINNKALLING
Møte nr.:
Dato:
Sted:

6/19
28.10.2019 kl. 14:00
Møterom Fraunar, Frogn rådhus

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.
Saksliste
PS 28/19
PS 29/19
PS 30/19
PS 31/19
PS 32/19
PS 33/19
PS 34/19

Orientering om Ullerud Helsebygg
Orientering om digitalisering av byggesaksarkivet m.m.
Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver
Rutiner for kontrollutvalgets møter
Kontroll og revisjon - Budsjett 2020
Referat og orienteringer
Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren.
Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.
Ås, 21.10.2019
Eva Anderssen/s./
Leder

Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat

Postadresse:
Postboks 195
1431 ÅS
e-post: FIKS@follofiks.no

Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsekretær

Besøksadresse:
Telefon: 64 96 20 58
Skoleveien 3
Mobil: 92 88 33 92
1430 ÅS
nettside: www.follofiks.no

Saksliste
Saker til behandling
28/19 Orientering om Ullerud Helsebygg

3

29/19 Orientering om digitalisering av byggesaksarkivet m.m.

14

30/19 Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer

21

31/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver

25

32/19 Rutiner for kontrollutvalgets møter

58

33/19 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020

62

34/19 Referat og orienteringer

Eventuelt

76

28/19 Orientering om Ullerud Helsebygg - 19/00080-5 Orientering om Ullerud Helsebygg : Orientering om Ullerud Helsebygg

KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 28/19

Orientering om Ullerud Helsebygg

Saksbehandler:
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Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00080-5
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
Ullerud sykehjem - notat fra kontrollutvalget, Ullerud sykehjem - svar kontrollutvalget,
1 Vedlegg BEMANNING Ullerud Helsebygg revidert januar 2019, 2 vedlegg
sammenliget bemanning med andre institusjoner
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget behandlet 27.05.19 sak 19/19 Orientering om Ullerud Helsebygg.
Enhetsleder Ane Nordskar orienterte om Ullerud Helsebygg og svarte på spørsmål
fra utvalgets medlemmer.
Kontrollutvalget besluttet 26.08.19 under sak 27/19 Referat og orienteringer
følgende:
OS 21/19

Ullerud sykehjem
Leder orienterte. Utvalget vil utarbeide et samlet notat med
spørsmål/problemstillinger til Frogn kommune v/rådmannen, som utvalget
ønsker blir besvart.

Forespørsel m/notat fra kontrollutvalget ble oversendt Frogn kommune v/rådmann
12.09.19. Notatet følger vedlagt.
Rådmannens tilbakemelding
Rådmannens tilbakemelding på kontrollutvalgets forespørsel ble mottatt 17.10.19, og
følger vedlagt.
Rådmannen svarer opp under hvert av punktene som fremkommer i notatet fra
kontrollutvalget.
Vedlagt følger også
1) Bemanningsplan
2) Bemanningsnorm

Avslutning
Rådmann eller den han bemyndiger, bes komme i møtet for å kunne svare på
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
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Ullerud sykehjem
Anlegget består av tre deler. Klager på manglende bemanning/avvik er i hovedsak rettet mot det nye
åpne sykehjemsbygget. Det antas at det er liten flyt av arbeidskraft mellom de tre delene, så
besvarelsen kan avgrenses til forhold i det nye bygget.
Bemanning
Det nye helsebygget er delt i avdelinger. Vi forutsetter at kommunen har utarbeidet en egen
bemanningsnorm som beskriver hvilken bemanning som normalt skal være i de ulike avdelinger.




Beskriv bemanningsnormen
Er denne bemanningsplanen tilstrekkelig til å dekke kravet om forsvarlig pleie?
Kan andre/flere oppgaver utføres av ufaglærte.

Er organiseringen av helsebygget slik at behovet for bemanning enkelt kan sammenlignes med andre
institusjoner i regionen.



Hvordan er bemanningen i forhold til sammenlignbare institusjoner?
Hva skyldes eventuelle forskjeller?

Har ledelsen systemer som avdekker langvarige fravær (langtidssykdom, permisjoner, fødsler mm)



Benytter man seg av faste vikarkontrakter/korttidsengasjementer?
Dekkes behovet med dag til dag innleie fra vikarbyråer?

Hvilke systemer/rutiner har ledelsen for å dekke behovet ved akutte fravær?






Har man en toleransegrense på redusert bemanning som ikke skal dekkes med vikarinnleie.
Ved innleie av vikarer får man normalt personer med tilsvarende kompetanse som den
sykemeldte.
Hvis innleide har mindre kompetanse, beskriv omfanget av reduser kompetanse ved innleie.
Har man rutiner for samarbeid/overlapping mellom avdelingene?
Vi ber om en rapport som viser avvik mellom turnusplanen og faktisk bemanning for første
halvår i år.

Avvik
Avvik kan skyldes mange forhold, og manglende bemanning og stort arbeidspress får ofte skylden.




Hvordan blir avvik fulgt opp? Har man rutiner som sikrer at avvik blir brukt til forbedring av
rutiner sog systemer.
Kan ledelsen vise en statistikk over avvik som skyldes mangelfull bemanning?
Har men kontrollrutiner som sikrer at alle oppgaver som skal gjøres faktisk blir utført.

Lokalt samarbeid



Hvordan blir de ansatte tatt med i de daglige avgjørelser om løsningsalternativer ved
uplanlagte fravær?
Diskuteres avvik i felleskap slik at alle kan lære av rapportene?
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Ullerud sykehjem – svar kontrollutvalget 28.11.2019
Bemanning






Beskriv bemanningsnormen.
Basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra medarbeidere etter driftsstart av det nye bygget,
fikk de to store langtidsavdelingene (B2 og B3) økt bemanning med en vakt dag og kveld hele
uka. En økning på totalt 4 årsverk. I tillegg ble det en økning med en vakt på lørdag og en vakt på
søndag i alle avdelinger, totalt 1,6 årsverk økning. Til sammen er det gjort en økning i bemanning
for enheten på totalt 5,6 årsverk, som ble vedtatt i HP for 2018.
Det foreligger bemanningsplan for alle avdelinger i enheten, se vedlegg 1.
Er denne bemanningsplanen tilstrekkelig til å dekke kravet om forsvarlig pleie?
Bemanningsplanen gjenspeiler grunnbemanning. Det gjøres fortløpende vurderinger i forhold til
behov for innleie utover grunnbemanning for å sikre forsvarlige tjenester.
Kan andre/flere oppgaver utføres av ufaglærte?
Arbeidsoppgaver knyttet til kjøkkentjenester (matlagning, servering ol) kan utføres av ufaglærte,
men kan ikke gå på bekostning av fagdekningen i avdelingene.

Er organiseringen av helsebygget slik at behovet for bemanning enkelt kan sammenlignes med
andre institusjoner i regionen?
Det er vanskelig å sammenligne bemanning da institusjoner har ulik fysisk utforming og ulik
sammensetning av beboergrupper for å nevne noe. Likevel gir sammenligning mellom institusjoner
en indikasjon.




Hvordan er bemanningen i forhold til sammenlignbare institusjoner?
Ullerud helsebygg har en bemanningsnorm som ligger høyere enn sammenlignbare institusjoner
som Grande sykehjem og Lier kommune, se vedlegg 2.
Hva skyldes eventuelle forskjeller?
Serviceteamet gir helsebygget en helt unik organisering, og håndterer blant annet mattraller,
lagerbeholdning og søppel, samt sentralkjøkken, aktivitet- og kulturtilbud. I tillegg er
serviceteamet grunnen til at frivillige deltar som frokostverter og 5 personer med redusert
funksjonsevne har tilrettelagt arbeid i enheten. Dette sikrer at nødvendige arbeidsoppgaver bli
ivaretatt, og frigir tid for pleiepersonell til mer direkte beboerrettet arbeid.
Det nye helsebygget er utformet med små boenheter med egne kjøkken og stuer, noe som gir
føringer for vurdering av bemanningsbehov.

Har ledelsen systemer som avdekker langvarige fravær (langtidssykdom, permisjoner, fødsler
mm)?
Ullerud helsebygg bruker NOTUS som arbeidstids- og turnusplanlegging, herunder også registrering
av ulikt fravær. Avdelingsledere rapporterer på dette i forbindelse med hver månedsrapport, og
følger rutiner for oppfølging på kort og langtidsfravær i henhold til inkluderende arbeidsliv.




Benytter man seg av faste vikarkontrakter/korttidsengasjementer?
Alle som arbeider i enheten har en kontrakt for arbeidsforholdet, noen har arbeidsavtale som
vikar/ekstravakt. Det er lite bruk av kortidsengasjement.
Dekkes behovet med dag til dag innleie fra vikarbyråer?
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Nei, enhetens egne ressurser foretrekkes alltid. Byrå benyttes i hovedsak når det er vakante
sykepleierstillinger, planlagt langtidsfravær som ferie eller i spesielle situasjoner der det er helt
nødvendig.
Hvilke systemer/rutiner har ledelsen for å dekke behovet ved akutte fravær?
Rutinen er at vedkommende som er syk ringer til nærmeste leder for å gi beskjed. Det gjøres da en
vurdering av behov for innleie i dialog med medarbeidere eller andre avdelingsledere, ut i fra et
forsvarlighetsprinsipp og helhetsvurdering. På kveld, natt og helg gir vedkommende som er syk
beskjed til ansvarlig sykepleier, som da har delegert ansvar for innleie. Vedkommende som er syk
skal ringe til nærmeste leder føreste virkedag.
Ved akutt fravær brukes digital vaktbok i NOTUS. Her synliggjøres hvem som har satt seg tilgjengelig
for ekstravakter. Det fremkommer også om det utgjør overtid og hvor mye. Dersom det ikke er noen
som har satt seg som tilgjengelig ringes det etter en liste som også fremkommer i systemet. Her er
det også oversikt over de som ikke er tilgjengelige (ferie med mer).










Har man en toleransegrense på redusert bemanning som ikke skal dekkes med vikarinnleie?
I utgangspunktet skal innleie ved første korttidsfravær unngås. Samtidig ligger det alltid en
vurdering av faglig forsvarlighet til grunn når behovet for innleie vurderes. Det gjøres også en
vurdering av hvilken løsning som er mest kostnadseffektivt.
Ved innleie av vikarer får man normalt personer med tilsvarende kompetanse som den
sykemeldte.
Med et prinsipp om faglig forsvarlighet til grunn for vurderinger kan det for eksempel hende at
det leies inn sykepleier når en helsefagarbeider er syk eller motsatt, det er helt avhengig av den
enkelte situasjon. Det er etablert samarbeidsmøte mellom avdelingsledere hver fredag, hvor de
vurderer muligheter og behovet for innleie. I perioder gjøres dette hver dag. Hensikten er å sikre
samspill mellom avdelinger og at enheten sees som en helhet.
Hvis innleide har mindre kompetanse, beskriv omfanget av redusert kompetanse ved innleie.
Det er ikke mulig å beskrive et slikt omgang. Det gjøres faglig vurdering av ledelse hver eneste
dag for å sikre faglig forsvarlighet opp mot økonomiske hensyn.
Har man rutiner for samarbeid/overlapping mellom avdelingene?
Sykepleier på natt i bygg B dekker bofelleskapet. Det er også fast samarbeid mellom A5 og B1 om
sykepleiedekning på helg. Ved mangel på sykepleier på bofellesskap dag og aften har sykepleier
på korttidsavdelingen faglig ansvar for bofellesskapet. Ellers bistår sykepleiere eller annen
fagpersonell på tvers av avdelinger ved behov. Mange ekstravakter arbeider i alle/flere
avdelinger.
Vi ber om en rapport som viser avvik mellom turnusplanen og faktisk bemanning for første
halvår i år.
Denne ettersendes.

Avvik
Avvik kan skyldes mange forhold, og manglende bemanning og stort arbeidspress får ofte skylden.


Hvordan blir avvik fulgt opp? Har man rutiner som sikrer at avvik blir brukt til forbedring av
rutiner sog systemer.
Avvik meldes i kommunes avvikssystem KSS. Disse går i hovedsak til nærmeste leder, men kan
også sendes til valgt person. Nærmeste leder tar en gjennomgang av situasjonen med den som
har meldt avvik slik at situasjonen blir godt belyst, noe som igjen gir grunnlag for å sikre læring og
iverksettelse av riktige tiltak. Et det behov for rutine, prosedyre, alternativt støtte eller
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veiledning. Avdelingsleder kan også videresende avvik til annen mottaker. Avvik vurderes og
gjennomgås på personalmøte, med den hensikt å finne gode og riktige tiltak på situasjonen samt
sikre læring for alle. Avvik gjennomgås på samarbeidsforum (Lokalt medbestemmelses utvalg)
eller i faglig forum (ledere og fagutviklingssykepleiere) ved behov.
Kan ledelsen vise en statistikk over avvik som skyldes mangelfull bemanning?
Nei, avvikssystemet kan ikke sortere på denne årsaken. Avvik meldes på en uheldig
hendelse/avvik, og økt bemanning spilles inn som tiltak.
Har man kontrollrutiner som sikrer at alle oppgaver som skal gjøres faktisk blir utført.
Felles er at alle beboere har en tiltaksplan i Gerica, kommunens journalsystem. Medarbeidere
skal utføre tjenester i henhold til plan og dokumentere i Gerica på utført arbeid. Oppgaver som
ikke er utført i henhold til tiltaksplan skal da dokumenteres i tillegg til at det gis muntlig rapport i
vaktskift.

Av kontrollrutiner i enheten nevnes:
-

-

-

Helhetlig Årshjul for enheten: synliggjør systematisk arbeid med lederoppgaver, HMS-arbeid,
fagutvikling og fokusområder, samt faste møter som blant annet lokalt samarbeidsforum
med mer. (Program: plandisc)
Compilo: alt som legges ut her må godkjennes av enhetsleder.
o Sjekkliste for opplæring av nyansatte.
o Legemiddelhåndtering, diverse rutiner som også inkluderer Medisinkabinett ift.
Elektronisk sporing.
o Pasientrettet sjekklister (innkomst, utskrivelse, ernæringslister, vektkontroll og mors)
o Sjekklister IK-mat (temperatur, mattraller, oppvaskmaskiner – IK-mat perm)
o Rutiner og prosedyrer som skal erstatte LCP (livets siste dager)
o M.fl
Årskontroll med gjennomgang av medisiner med lege og sykepleier, og i samråd med
pårørende.
Infeksjonskontrollprogram er på trappene

Det planlegges en helhetlig gjennomgang av internkontroll i enheten for å vurdere om det er
behov for å gjennomføre forbedringstiltak.

Lokalt samarbeid




Hvordan blir de ansatte tatt med i de daglige avgjørelser om løsningsalternativer ved
uplanlagt fravær?
Avdelingsleder tilstreber tilstedeværelse og god dialog med medarbeidere for å sikre
kjennskap til driften, behov for støtte, veiledning og eventuelt behov for innleie.
Medarbeidere har også et selvstendig ansvar for å gi beskjed dersom det er forhold
(utfordringer eller behov) som avdelingsleder må kjenne til.
Diskuteres avvik i felleskap slik at alle kan lære av rapportene?
Avvik vurderes og gjennomgås på personalmøte, for å finne gode og riktige tiltak samt sikre
læring for alle.
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Grunnbemanning på Enhet Ullerud Helsebygg
Revidert: Januar 2019
Oppdatert/justert: Juni 2019

LEDELSE: Enhetsleder100%
SERVICETEAMET:
Leder 50%







Servicemedarbeidere 180 %
Frivillighetsmedarbeider 50%
Kultur- /nærmiljømedarbeider 50%
Aktivitør 50 %
Administrasjonsmedarbeider 100 %
Innkjøper, 80 %
Til sammen: 5,6 ÅV (årsverk)



Sentral-kjøkkenet/Huskestua:
7 ÅV

Totalt: 12,7 ÅV

SYKEHJEMSLEGER
1. 80 % fast stilling inkl ubundet tid på 30%
2. 60 % fast stilling
Ubundet tid er en ordning som innebærer at sykehjemslegen kan kontaktes utenom arbeidstid.

AVDELING 1
KORTTIDSAVDELING:
Totalt årsverk inkludert fagutviklingssykepleier og avdelingsleder = 16.5 ÅV
Pleiefaktor (ansatte i pleien: antall pasienter) = 1.12
AVDELING 2
SOMATISK LANGTIDSAVDELING:
4 bo-grupper ( inkluderer 5 avlastnings-/rulleringsplasser) = 30 beboere
Totalt årsverk inkludert fagutviklingssykepleier og avdelingsleder = 26,2 ÅV
Pleiefaktor (ansatte i pleien: antall pasienter) = 0,81
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AVDELING 3
SOMATISK LANGTIDSAVDELING:
4 bo-grupper = 30 beboere
Totalt årsverk inkludert avdelingsleder = 27,22
(Inkl. nattsykepleier som har ansvar for beboeren på avd. 2 og 3)
Pleiefaktor (ansatte i pleien : antall pasienter) = 0,88
AVDELING 4
SOMATISK LANGTIDSAVDELING:
2 bo-grupper = 15 beboere
Totalt årsverk inkludert avdelingsleder = 13.54
Pleiefaktor (ansatte i pleien: antall pasienter) = 0,83

AVDELING 5



Skjermet avdeling
2 bogrupper m 13 beboere
Somatisk avdeling
1 bogruppe m 8 beboere

Totalt årsverk inkludert fagutviklingssykepleier 50 % og avdelingsleder = 25.92
Pleiefaktor (ansatte i pleien: antall pasienter) = 1,17

ULLERUD BOFELLESSKAP
Omsorgsboliger med heldøgns bemanning for personer med demens


4 bogrupper med 6 beboere

Totalt årsverk inkl avdelingsleder og faglederstiling: 24 årsverk
Pleiefaktor (ansatte i pleien: antall pasienter) = 0,92

Bemanningsplaner / pleiepersonell på avdelingene:
AVDELING 1
KORTTIDSAVDELING:
Dag
Aften
Natt

Man
5
3
2

Tirs
5
3
2

Ons
5
3
2

Tors
5
3
2

Fred
5
3
2

Lør
4
3
2

Søn
4
3
2
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AVDELING 2
SOMATISK LANGTIDSAVDELING
Man
9
7
1

Dag
Aften
Natt

Tirs
9
7
1

Ons
9
7
1

Tors
9
7
1

Fred
9
7
1

Lør
8
6
1

Søn
8
6
1

Tors
9
7
2

Fred
9
7
2

Lør
8
6
2

Søn
8
6
2

Ons
4
3
1

Tors
4
3
1

Fred
4
3
1

Lør
4
3
1

Søn
4
3
1

Ons
6
5
1

Tors
6
5
1

Fred
5
5
1

Lør
4,5
5
1

Søn
4,5
5
1

Ons
2
2
1

Tors
2
2
1

Fred
2
2
1

Lør
2,5
2
1

Søn
2,5
2
1

AVDELING 3
SOMATISK LANGTIDSAVDELING:
Man
Tirs
Ons
Dag
9
9
9
Aften
7
7
7
Natt
2
2
2
Nattsykepleier har ansvar for avdelingene 2 og 3

AVDELING 4
SOMATISK LANGTIDSAVDELING
Man
4
3
1

Dag
Aften
Natt

Tirs
5
3
1

AVDELING 5


Man
5
5
1

Dag
Aften
Natt



Dag
Aften
Natt

Skjermet avdeling
2 bogrupper
Tirs
6
5
1

Somatisk avdeling
1 bogruppe
Man
2
2
1

Tirs
2
2
1
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ULLERUD BOFELLESSKAP
Omsorgsboliger med heldøgns bemanning for personer med demens
Dag
Aften
Natt

Man
8
6
2

Tirs
8
6
2

Ons
8
6
2

Helgevakter er lang-vakter 7.30-17.30/12.30-22.30

24.6. 2019
AN

Tors
8
6
2

Fred
8
6
2

Lør
4
4
2

Søn
4
4
2

28/19 Orientering om Ullerud Helsebygg - 19/00080-5 Orientering om Ullerud Helsebygg : 2 vedlegg sammenliget bemanning med andre institusjoner

NOTAT
Til Eldrerådet 19.8.2019
Fra Enhetsleder Ane Nordskar

BEMANNING ULLERUD HELSEBYGG, Frogn Kommune

Beboere
Grande

Ullerud
sykehjem

Korttid

12

Årsverk,
pleie
17,4

Pleiefaktor

Solstua

28

22,3

0,8

B3

30

25,3

0,,85

Skjermet
enhet
Somatisk
enhet

14

16,8

1,2

13

17

1,31

21

18,7

0,89

A5
Skjermet
A5
Somatisk

8

7,22

0.91

1,45

Ullerud
Helsebygg

Beboere

Årsverk, pleie

Pleiefaktor

Korttid

13

14,5

1,12

Disse tallene er ment å gi en indikasjon. De må leses med forsiktighet.
Da vi åpnet Ullerud Helsebygg ble bemanning styrket på en del områder som påvirker avdelingspersonalet og avlaster de med arbeidsoppgaver.
Vi etablerte et serviceteam med bl.a. servicemedarbeidere, aktivitør, frivillighetskoordinator og kulturarbeider.
Videre har vi på Ullerud Helsebygg økt med 1,3 fagstillinger, slik at vi nå har 2,3 fagstillinger (sykepleiere). Bl.a.; tilrettelegger for internundervisning,
individuell veiledning/undervisning på avdeling, følger opp studenter, lærlinger og elever
Videre er det økt legedekning fra 0.96 % stilling til 1,4 % stilling. Det innebærer at vi har tilstedeværelse av lege hver dag på Helsebygget.
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Det finnes ingen bemanningsnorm i sykehjem.
Vi har med jevne mellomrom forsøkt å sammenligne oss med andre kommuner. Vi har da erfart at vi ligger sånn omtrent slik som andre; heller litt høyere i
pleiefaktor enn lavere.

Lier kommune har utarbeidet en modell for å sikre lik pleiefaktor/bemanning på sine sykehjem.
Om vi sammenligner våre tall med Lier sin modell ser vi dette:

ULLERUD HELSEBYGG:
Modell Lier:

UHB:

Differanse

B1; 13 plasser korttid – 7 somatikk /6 rehab= pleiefaktor modell

= 10,67ÅV

UHB pr aug 19: 11.77 ÅV

Differanse: + 1,1 årsverk

B2: 30 plasser – 25 somatikk / 5 korttid somatikk - pleiefaktor modell

= 20.85 ÅV

UHB pr aug 19: 22.61 ÅV

Differanse: + 1,76 årsverk

B3: 30 plasser somatikk langtid = pleiefaktor modell

= 20.4 ÅV

UHB pr aug 19: 22.45 ÅV

Differanse: + 2.05 årsverk

B4: 15 plasser somatikk langtid = pleiefaktor modell

=10,20 ÅV

UHB pr aug 19: 10,67 ÅV

Differanse: + 0,47 årsverk

A5: 8 plasser somatikk langtid / 13 plasser langtid demens
= pleiefaktor modell

= 15.19 ÅV

UHB pr aug 19: 20.47 ÅV

Differanse: + 5,28 årsverk

UBF: 24 plasser omsorgsbolig demens = pleiefaktor modell

= 15.36 ÅV

UHB pr aug 19: 18.81 ÅV

Differanse: + 3,45 årsverk
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 29/19

Orientering om digitalisering av byggesaksarkivet m.m.

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00236-8
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
Orientering om digitalisering av byggesaksarkivet, herunder kvalitetssikring av
registreringer i digitalt arkiv m.m
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok 26.08.19 i sak 22/19 Henvendelse til kontrollutvalget Angående melding om delegert vedtak - Kornveien 15, Frogn kommune Rådmannens tilbakemelding følgende:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding, datert 19.08.19 til orientering.
2. Rådmannen bes om å gi en orientering om digitalisering av byggesaksarkivet, herunder
kvalitetssikring av registreringer i digitalt arkiv i forhold til papirarkiv, etterlevelse av
rutiner for avvik og feilregistreringer i matrikkel etc.

Det vises spesielt til kontrollutvalgets vedtak punkt 2 hvor det var ønskelig med en
tilbakemelding fra rådmann.
Forespørsel ble oversendt rådmann i e-post, datert 13.09.19.
Rådmannens tilbakemelding
Rådmann har i brev, datert 18.10.19, gitt en tilbakemelding på kontrollutvalgets
forespørsel. Rådmannens tilbakemelding følger vedlagt.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den formening at kommunen jobber systematisk med ajourføring
av byggesaksarkiv og matrikkelen.
Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget bør vurdere å følge opp på et
senere tidspunkt, men da med fokus på status for byggesaksbehandlingen i Frogn
kommune.
Avslutning
Rådmann eller den han bemyndiger, bes komme i møtet for å kunne svare på
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
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Frogn kommune
Enhet for teknisk drift og forvaltning
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat - FIKS
Pb 195
1431 ÅS

Deres ref.
19/00057-10

Vår ref.
19/02986-2

Saksbehandler
Gro Ravne

Dato
18.10.2019

Orientering om digitalisering av byggesaksarkivet, herunder
kvalitetssikring av registreringer i digitalt arkiv m.m.
Det vises til e-post fra Kjell Tore Wirum datert 13.09.2019 vedr. vedtak i Frogn
kontrollutvalg den 26.08.2019. Rådmannen svarer med denne orienteringen:
Journalføring, registrering og arkivering av dokumentasjon i byggesaker
Frogn kommune journalfører, registrerer og arkiverer dokumentasjon i alle
byggesaker i tråd med arkivlovgivning, plan- og bygningsloven og forvaltningsloven.
Dette arbeidet er grunnlaget for videre saksbehandling av byggesaker. Journalføring
og registrering av byggesaker og byggesaksdokumentasjon er basert på Rutine for
journalføring. dette er en rutine som ble utarbeidet i 2012 av arkivet og byggesak i
fellesskap. Rutinen skal bidra sikre at kvaliteten på journalføring og registrering av
byggesaksdokumentasjon er god nok. Oppgaven er delt mellom arkivet og byggesak
– slik at arkivet registrerer rene journalopplysninger (opprette sak, kontakter,
avsender/mottaker, dato etc) og byggesak registrerer fagspesifikke opplysninger
(type byggesak, søknadskategori m.m.). Det har også før 2012 vært ulike varianter
av rutiner for journalføring og registrering.
Frogn kommune journalfører, registrerer og arkiverer byggesaksdokumentasjon i sak
og arkivsystemet Public 360. Public 360 er et fullelektronisk arkivsystem, men det er
også et saksbehandlingssystem for bl.a. byggesaksbehandling. Systemet inneholder
en egen modul for byggesaksbehandling. Frogn kommune har hatt fullelektronisk
byggesaksarkiv siden 23.9.2013. dette betyr at dokumentasjon i løpende og nye
saker fra 23.9.2013 kun finnes elektronisk. Innføring av elektronisk byggesaksarkiv
falt sammen med skifte av sak- og arkivsystem – (vi byttet fra sak- og arkivsystemet
eSak til Public 360).
Postadresse
Besøksadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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Det blir daglig gjennomført kvalitetskontroll av journalføring og registrering av
byggesaks-dokumentasjonen. Dette gjøres ved klargjøring av offentlig journal.
Byggesak og arkiv har løpende dialog når det gjelder byggesaksarkivet. Vi har også
fast møte en gang per måned hvor vi bl.a. tar opp journalføring og arkivering av
byggesaker.
Digitalisering av papirbasert byggesaksarkiv til og med 22.9.2013
Frogn, Vestby og Ås kommuner har samarbeidet om en felles kravspesifikasjon for
digitalisering av kommunenes papirbaserte byggesaks-, oppmålings- og va-arkiv
(saksbehandlingsdelen). Firmaet Geomatikk IKT ble i november 2018 tildelt
kontrakten, og begynte på oppdraget i januar i år.
Alle kommunens papirbasert byggesaksmapper skal digitaliseres i henhold til
utarbeidet kravspesifikasjon og importeres i et elektronisk arkiv (eArkiv) for
avsluttede saker (saker det fortsatt vil være etterspørsel etter hos innbyggerne og
kommunens saksbehandlere). Per d.d. er Frogns byggesaksarkiv digitalisert og
tilgjengelig for kommunes saksbehandlere i en midlertidig innsynsløsning som heter
BraArkiv.
Frogn kommunes papirbaserte byggesaksarkiv består for det meste av
dokumentasjon i form av dokumenter og tegninger. Det finnes mapper med
byggesaksdokumentasjon helt tilbake fra 1940-tallet. Byggesaksdokumentasjon for
perioden 01.01.2016-22.09.2013 finnes både i papirbasert og elektronisk, men det er
det papirbaserte som er definert som kommunens arkiv.
I perioden 1.1.2016-22.9.2013 ble dokumenter i byggesaker skannet og gjort om til
elektroniske dokumenter i sak- og arkivsystemet eSak. Selve arkivet er papirbasert.
Ved innføring av fullelektronisk arkiv ble eSak databasen importert inn i P360. Slik at
det meste av byggesaksdokumentasjon fra 2006 og fremover er elektronisk
tilgjengelig.
Når det gjelder matrikkelføring har vi disse rutinene:
Byggetiltak – fra byggesak til matrikkel og kartbase
•
•
•
•

Vi skal matrikkelføre alle nye bygninger og bygningsendringer\riving.
Det er en 5 dagers frist på matrikkelføringen regnet fra den dagen vedtaket er
sendt ut\ekspedert.
Eiere skal varsles - Varsling om matrikkelføringen ligger inne i vedtaksmalen i
p360.
Nye murer, brygger, veier og lignende matrikkelfører vi ikke, men
saksbehandler skal likevel sende melding til geodata da vi skal legge inn slike
tiltak i andre kartbaser vi ajourfører.

Når vi gir rammetillatelse og\eller igangsettingstillatelse.
Frogn kommune- Enhet for teknisk drift og forvaltning
Vår ref.: 19/02986-2
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1.
2.

3.
4.

Saksbehandler for byggesaken sender kopi av vedtak til matrikkelfører i p360
Matrikkelfører fører inn påkrevde bygningsopplysninger, ref. føringsinstruksen
https://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-ogkurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/foringsinstruks-matrikkelen/
I tillegg matrikkelføres eventuell ny adresse\adresseendring.
Dersom byggetiltaket medfører endring i grunnkartbaser skal matrikkelfører
gjøre disse endringene selv eller sende informasjon videre til den som har
ansvaret for kartbasen.

Informasjon geodata trenger for matrikkelføring og inntegning i kart ved
byggetillatelser
Matrikkelføring av bygg
Tiltakets art (nybygg, tilbygg eller lignende), type bygning
Dato for rammetillatelse og/eller igangsettingstillatelse
Boligspesifikasjonsskjema eller annen fullstendig beskrivelse av etasjer og
bruksenheter med bruksareal og antall rom
Bebygd areal og bruttoareal
Vann- og avløp, energiforsyning, heis
Se rutine Føring av bygningsdelen i matrikkelen
Overlevering av data kan gjøres på følgende måte:
Enten
1. Fil med koordinater for bygninger og evt. nye veier, murer på SOSI
formatet, evt. kof formatet i mindre byggeprosjekter. Vi kan også vurdere dxfformatet.
eller
2. Liste med koordinater for mindre byggetiltak (maks 10-12 koordinater, ellers
tar det for lang tid å taste inn)
eller
3. Situasjonskart som viser tiltakets plassering med avstander til grense,
byggegrenser eller lignende og målsatt tegning, evt. målsatt situasjonskart
som viser størrelsen på tiltaket
Store prosjekter der det er en profesjonell utbygger skal alltid levere en fil med
koordinater for bygg, veier med mer.
Når vi gir midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
Saksbehandler sender kopi av vedtak\attest til matrikkelfører i p360
Matrikkelfører legger inn datoer og eventuelle andre påkrevde opplysninger som ikke
er lagt inn tidligere, se føringsinstruksen for matrikkelen
Bygningsdelen i Matrikkelen
Kort om GAB registeret og Matrikkelen:
Frogn kommune- Enhet for teknisk drift og forvaltning
Vår ref.: 19/02986-2
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Før 1982 var det ikke noe system\register for føring av bygningsdata.
GAB registeret ble innført i perioden 1980-1983 for innlegging av nye bygninger,
eiendommer og adresser.
Bygninger ble ført uten all informasjonen som Kartverket krever for bygninger nå.
Manglende gamle bygg over 15 m2 ble i massivregistrert inn i 1994 (MABYGG), men
bare som bygningspunkt med informasjon om bygningstype og eiendomspeker.
GAB registeret ble erstattet av Matrikkelen i 2008. DEK (Digitalt eiendomskart) ble
samtidig lagt inn i Matrikkelen.
Føring av Matrikkelen:
I bygningsdelen er det store mangler i dataene for eldre bygninger og også delvis for
bygninger bygget i perioder etter år 2000 pga. varierende grad av føring fra de som
skulle føre inn dataene.
Matrikkel føringsinstruks fra Kartverket angir hva som skal føres.
Det som skal registreres på nye bygg er beskrevet ovenfor.
Data føres nå i Matrikkelen av saksbehandler på kart og geodata, etter informasjon
fra byggesaksbehandlere når det fattes vedtak i byggesaker. (kopimottaker i p360)
Vi bygger ikke nye restanser, så det gjelder primært å få inn gamle data.
Det som en del ganger ikke kommer med i nye bygg er bruttoareal som Kartverket
har bestemt at skal føres ved alle nye bygg
Etterlevelse av rutiner for avvik
Frogn kommune benytter kvalitetssystemet Compilo og registrerer alle avvik her.
Alle nyansatte får kurs i bruken av kvalitetssystemet og vises også hvordan et avvik
skal registreres.
Rådmannen erkjenner at det en periode var for lav kapasitet i byggesaksavdelingen
og at kanskje ikke alle avvik ble registrert. Situasjonen er nå snudd. Rådmannen har
prioritert 5 nye årsverk i faste stillinger til arbeidet med byggesaker, i tillegg anskaffes
ekstern konsulentbistand i 2019 for å bøte på situasjonen med restanser. Det er
grunn til å tro at byggesaksavdelingen i løpet av våren 2020 er ajour med gamle
saker, og håndterer den løpende inngangen av nye saker.

Med hilsen
Frogn kommune

Harald K. Hermansen
Rådmann

Frogn kommune- Enhet for teknisk drift og forvaltning
Vår ref.: 19/02986-2

Gro Ravne
Enhetsleder
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Frogn kommune- Enhet for teknisk drift og forvaltning
Vår ref.: 19/02986-2
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Mottaker:
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat
- FIKS

Frogn kommune- Enhet for teknisk drift og forvaltning
Vår ref.: 19/02986-2
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 30/19

Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00126-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
Valg av kontrollutvalg - valgperioden 2019-2023
SAKSUTREDNING:
Frogn kommunestyre vedtok 07.10.19 i sak 113/19 Valg av kontrollutvalg valgperioden 2019-2023.
Det legges opp til at kontrollutvalgets nyvalgte medlemmer og/eller møtende vara og
sekretær presenterer seg.

Ås, 21.10.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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From:
To:
Subject:
Date:

Anne Lise Larsson
Kjell Tore Wirum
protokoll konst. kommunestyremøtet
mandag 21. oktober 2019 12:39:39

Det var noen opprettinger jeg måtte gjøre, så jeg har ikke fått
publisert protokollen ennå, og det har også oppstått noen tekniske
problemer. Kontrollutvalget er imidlertid OK. Her er utdraget fra
protokollen.

KS-113/19
Valg av kontrollutvalg - valgperioden 2019-2023
Rådmannens innstilling:
Saken legges frem uten innstilling

Kommunestyrets behandling 07.10.2019:
Valget ble gjennomført som forholdsvalg:
Forslag:
På vegne av Høyre fremmet Sigbjørn Odden følgende forslag:
«
1. Kontrollutvalget utvides fra 5 til 7 medlemmer
2. De økonomiske konsekvensene innarbeides i Handlingsprogrammet 202023»

På vegne av Høyre
fremmet Sigbjørn
Odden følgende forslag

Medlemmer
Eva Anderssen
Thore Vestby
Bjørn Harald
Christiansen

Varamedlemmer
1) Tore Svendsen
2) Eva Bratlie
3) Frode Waaler
4) Inger Ek
5) Eva Jorun Bækken
Haugen

Som leder fremmes Eva Anderssen
Som nestleder fremmes Thore Vestby

På vegne av grupperingen
Arbeiderpartiet/Miljøpartiet
De Grønne/Sosialistisk
Vensterparti/Kristelig
Folkeparti/Rødt fremmet
Rita Hirsum Lystad (AP)
følgende forslag:

Medlemmer
Bjørn Rønbeck (Rødt)
Hanne Dølheim (SV)
Knut Erik Robertsen
(AP)

Varamedlemmer
1) Årid Elvan (AP)
2) Anne Karine
Halvorsen Thorén
(SV)
3) Morten Johnsen
(Rødt)
4) Terje Lund (SV)
5) Gunnar Andersen
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(AP)

På vegne av grupperingen
Venstre/Senterpartiet
fremmet Line Stokholm
(V) følgende forslag:

Medlem
Varamedlem:
Per Oskar Jacobsen (V) Erik Lundeby (V)

Kommunestyret gikk deretter til skriftlig avstemning.

Votering:
Høyres forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Høyres forslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Votering over sammensetning av kontrollutvalget:
Forslaget fra grupperingen Arbeiderpartiet/Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk
Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Rødt fikk 12 stemmer.
Forslaget fra grupperingen Venstre/Senterpartiet fikk 5 stemmer.
Forslaget fra Høyre fikk 14 stemmer.
Dette gir følgende mandatfordeling i kontrollutvalget for perioden 2019-2023:
Grupperingen Arbeiderpartiet/Miljøpartiet De Grønne: 3 mandater
Høyre: 3 mandater
Grupperingen Venstre/Senterpartiet: 1 mandat
Resultatet av kandidatkåringen:

Høyre:

Medlemmer
Eva Anderssen
Thore Vestby
Bjørn Harald
Christiansen

Felleslisten
Arbeiderpartiet/Miljøpartiet
De Grønne/Sosialistisk
Vensterparti/Kristelig
Folkeparti/Rødt:

Varamedlemmer
1) Tore Svendsen
2) Eva Bratlie
3) Frode Waaler
4) Inger Ek
5) Eva Jorun Bækken
Haugen
Medlemmer
Varamedlemmer
Bjørn Rønbeck (Rødt) 1) Årid Elvan (AP)
Hanne Dølheim (SV)
2) Anne Karine
Knut Erik Robertsen
Halvorsen Thorén
(AP)
(SV)
3) Morten Johnsen
(Rødt)
4) Terje Lund (SV)
5) Gunnar Andersen
(AP)
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Medlem
Varamedlem:
Per Oskar Jacobsen (V) Erik Lundeby (V)

Felleslisten
Venstre/Senterpartiet:

Valg av leder:
Eva Anderssen (H) ble enstemmig valgt.
Valg av nestleder:
Thore Vestby (H) ble enstemmig valgt.

Kommunestyrets vedtak 07.10.2019:
1. Kontrollutvalget utvides fra 5 til 7 medlemmer.
2. De økonomiske konsekvensene innarbeides i handlingsprogrammet 20202023.
Kontrollutvalget har i valgperioden 2019-2023 følgende sammensetning:

Høyre:

Medlemmer
Eva Anderssen
Thore Vestby
Bjørn Harald
Christiansen

Felleslisten
Arbeiderpartiet/Miljøpartiet
De Grønne/Sosialistisk
Vensterparti/Kristelig
Folkeparti/Rødt:

Felleslisten
Venstre/Senterpartiet:

Leder: Eva Anderssen
Nestleder: Thore Vestby

Varamedlemmer
1) Tore Svendsen
2) Eva Bratlie
3) Frode Waaler
4) Inger Ek
5) Eva Jorun Bækken
Haugen
Medlemmer
Varamedlemmer
Bjørn Rønbeck (Rødt) 1) Årid Elvan (AP)
Hanne Dølheim (SV)
2) Anne Karine
Knut Erik Robertsen
Halvorsen Thorén
(AP)
(SV)
3) Morten Johnsen
(Rødt)
4) Terje Lund (SV)
5) Gunnar Andersen
(AP)

Medlem
Varamedlem:
Per Oskar Jacobsen (V) Erik Lundeby (V)
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 31/19

Kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00124-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar, Frogn KU Strateginotat
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver følger av



Lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 23
Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon

Folkevalgtopplæring
Det legges opp til en folkevalgtopplæring for kontrollutvalget.
Folkevalgtopplæringen foreslås delt opp i følgende moduler:
Modul
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6

Tema
Kontrollutvalgets rolle og ansvar
Kontrollutvalgets planarbeid
Gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Kontrollutvalget i media
Kommunedirektørens internkontroll
Økonomistyring og regnskap. Kontrollutvalgets påse-ansvar

Dato
28.10.19

Modulene fordeles på flere kontrollutvalgsmøter, enten som egen sak eller relatert til
konkrete saker som kontrollutvalget skal behandle i det aktuelle møte.
Modulene vil bli gjennomgått av sekretariatet.
I tillegg vil oppdragsansvarlig regnskapsrevisor gjennomgå sitt arbeid i forbindelse
med fremleggelse av revisjonsplan, rapportering i henhold til planen samt i
forbindelse med fremleggelse av revisjonsberetning for kommunens årsregnskap.
Det vil legges frem en felles sak for deltakelse på kurs og konferanser 2020 i neste
møte. Eksterne kurs og konferanser vil bli ført opp i kontrollutvalgets aktivitetsplan.
Kontrollutvalgets strateginotat
Vedlagt følger kontrollutvalgets strateginotat, sist vedtatt 08.05.17 i sak 14/17.
Notatet er ikke oppdatert i forhold til ny kommunelov og forskrift for kontrollutvalg og
revisjon.
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Det foreslås at notatet tas opp til ny vurdering når kontrollutvalget har fått mer
erfaring i arbeidet.
Kontrollutvalgets aktivitetsplan
For å holde oversikt over oppgavene har kontrollutvalget en rullerende aktivitetsplan.
Denne ligger under sak om Referat og orienteringer. Planen blir ajourført etter hvert
møte og legges frem på utvalgsmøtene til orientering. Det foreslås at ordningen med
en aktivitetsplan videreføres.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon.
Ås, 21.10.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Opplæring - fremdrift
• Modul 1 - Kontrollutvalgets rolle og ansvar
• Modul 2 - Kontrollutvalgets planarbeid
• Modul 3 - Gjennomføring av forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll
• Modul 4 - Kontrollutvalg i media
• Modul 5 - Kommunedirektørens internkontroll
• Modul 6 - Økonomistyring og regnskap.
Kontrollutvalgets påse-ansvar
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Kontrollutvalget - rolle og ansvar
Opplæring av kontrollutvalg, Modul 1
Forum for Kontroll og Tilsyn 2019
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Lovgrunnlag og veiledere
•
•
•
•

Kommuneloven – del 7 – egenkontroll
Forskrift for kontrollutvalg og revisjon
Kontrollutvalgsboken (KMD)
FKTs samleside for veiledere:
– Sekretariat for kontrollutvalg
– Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor
– Høring i kontrollutvalget? FKTs veileder for høringer

• «Møte er satt»(KS)
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Grunnlag for kontrollutvalgets arbeid
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Kontrollutvalgets rettigheter, jf. § 23 -2
• Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er
nødvendige for å gjennomføre sin kontroll
• Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete
møter i folkevalgte organer i kommunen
• Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i
kommunestyret når utvalgets saker skal behandles.
Ett av de andre medlemmene kan utøve denne
retten på kontrollutvalgsleders vegne
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Kontrollutvalget må ha tilstrekkelige rammer
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Alltid
beredt

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Alltid
habil

Alltid
uavhengig
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Lytte, drøfte,
konkludere

Opptre som
kollegium

31/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - 19/00124-1 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver : Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet –
jf. § 23- 2

Kontrollutvalget skal påse at
• a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en
betryggende måte
• b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
• c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens
virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har
eierinteresser i
• d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
• e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen
av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Kontrollutvalgets funksjon
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor
revisor – regnskapsrevisjon, jf § 23- 2

1. Påse at årsregnskapet blir revidert på en trygg måte
2. Holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet
3. Påse at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med:
a)
b)

lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
kontrakt, instruksar eller avtaler med revisor
Påse at årsregnskap blir
revidert på en betryggende
måte
a)
Kvalifikasjonskrav
b)
Vandel
c)
Uavhengighet
d)
Kvalitetskontrollsystemet i
revisjonsforetaket

Holde seg løpende orientert
om revisjonsarbeidet

Påse at revisjonsarbeidet
foregår i samsvar med

Orientering i hht. fasene i

a)

revisjonsarbeidet
a)
planleggingsfasen
b)
c)

interimsfasen
årsoppgjørsfasen

d)

etterlevelsekontroll

b)

bestemmelser som følger av
lov og forskrift, herunder
kommunal revisjonsskikk
(GKRS)
kontrakt, instrukser eller
avtaler med revisor
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Bestilling av revisjonsprosjekt
Kontrollutvalgets oppgaver
Bestilling
Holde seg orientert om
framdrift

Revisjonens oppgaver
Bestillingsdialog

Prosjektgjennomføring
Underveisrapportering

Vurdere evt. forslag til
justeringer
Behandle revisjonsrapport
Rapportering til kommunestyret
Oppfølging

Utarbeidelse av prosjektplan

Presentasjon av funn

-

Oppstart
Utlede revisjonskriterier
Datainnsamling
Analyse
Rapportskriving
Kvalitetssikring
Dokontrollutvalgmentasjon

Tilstede i kontr.utv. ved
overlevering av rapport
Tilstede i kom.styret
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Innhenting av informasjon til
kontrollutvalget
•
•
•
•
•
•

Orientering fra kommunedirektør
Revisjonens arbeid (rapporter)
Sekretariatets arbeid (div. utredninger)
Juridisk betenkning
Granskning
Høring
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Men kontrollutvalget
er ikke alltid
rett adresse!

Kontrollutvalget skal ikke ha
informasjon bare for at det er gøy
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Kontrollutvalget er ikke en arena for partipolitikk og
politiske omkamper
Forskriften § 1:
– Utvalget skal ikke overprøve
politiske prioriteringer som er
foretatt av kommunens
folkevalgte organer
– Men kan kontrollere andre
folkevalgte organ
– Kan si fra hvis kommunestyret
er i ferd med å foreta et ulovlig
vedtak
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Henvendelser - hvor går grensen?
Enkeltsak?
Systemfeil?
Varsling?
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Kontrollutvalgets og andre aktørers rolle
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Sekretariatet
• Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at
kontrollutvalget får sekretariatsbistand som
tilfredsstiller utvalgets behov.
• Sekretariatet skal forberede sakene for
kontrollutvalget
• Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles
av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og at
utvalgets vedtak blir iverksatt.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Sekretariat vs. kontrollutvalget
• Sekretær må ha nødvendig kapasitet og kompetanse
• Må ikke være beskjeden med å bruke sekretariatet
• Sekretariatet er utvalgets forlengede arm og utvalget
bestiller gjennom sekretariatet
• Det er kontrollutvalget som skal ha styringen
• Sakslisten skal godkjennes av kontrollutvalgets leder
• Alle saker som kommer inn skal til sekretariatet, plikt
til journalføring og arkivplikt
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Sekretariat vs. kontrollutvalget
Oppsummert:
• Sekretariatet har «rådmannsfunksjonen»
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Kommunestyret vs. kontrollutvalget
• Bare kommunestyret som kan instruere
kontrollutvalg
• Eget reglement for kontrollutvalget
• Rapporteringsplikten til kontrollutvalget
• Leder evt. personen som sitter i kommunestyret må
fronte saker, hvordan? Tidsramme?
• Skal ha sitt eget budsjett – skal gå direkte til
kommunestyret
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Ordfører vs. kontrollutvalget
• Ordfører har møterett og talerett i kontrollutvalget
• Kontrollutvalget kan ta initiativ til rolleavklaring
• Kontrollutvalget kan kontrollere ordføreren
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Kommunedirektør vs. kontrollutvalget
• Kontrollutvalget kan ta initiativ til rolleavklaring
• kommunedirektør må innkalles til enkeltsaker – men
han kan være tilhører i åpne møter
• Viktig å bygge et godt forhold til kommunedirektør
• Rådmann bør informere om saker tidlig
• Utvalget kan ikke pålegge, men kan bare anmode
• Skal kunne spørre om hva om helst, men ikke plage
kommunedirektør
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Kommunedirektør vs. kontrollutvalget forts.
• Kommunedirektøren skal ha anledning til å uttale seg
om saker fra kontrollutvalget som skal til
kommunestyret, jf. 23 - 5
• Noen unntak:
o
o
o
o

Valg av revisjonsordning og revisor
Valg av sekretariatsordning og sekretær
Budsjettforslag for kontroll og revisjon
Årsmelding for kontrollutvalget
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Revisjon vs. kontrollutvalget
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Revisjon vs. kontrollutvalget
Revisjon kan ikke være sekretær for kontrollutvalg, jf. § 23-7
Rett til å møte i kontrollutvalget, jf. § 24-3
Plikt til å gi informasjon
Revisjonen skal også bistå kontrollutvalget
Kontrollutvalget skal bestille forvaltningsrevisjoner og
eierskapskontroller fra revisor.
• Forventningsavklaring ifm. presentasjoner, form, omfang etc.
tidsramme, spørsmålsrunde
• Skal rapporter presenteres i kommunestyret, hvem skal
presentere, kontrollutvalgsleder, revisjon?
•
•
•
•
•
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres
sekretariat.

Arbeidsformer i kontrollutvalget
• Hvordan vil kontrollutvalget at saken skal presenteres
i møtene?
• Hvem bør være tilstede når saken skal behandles?
• Virksomhetsbesøk?
• Sekvenser med opplæring underveis i perioden?
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STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I FROGN
Sist vedtatt uten endringer: 08.05.2017, jf. sak 14/17

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

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

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

Organisering av arbeidet generelt:
1. Innhenting av opplysninger i kommunen. Bistand fra revisjonen og eget
sekretariat
Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 7. Utvalget kan kreve enhver opplysning,
redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser det finner nødvendig for å
gjennomføre oppgavene. I medhold av denne bestemmelsen har kontrollutvalget som organ
også rett til å overvære et møte som holdes for lukkede dører i så vel kommunestyret som
underordnede organer.
Revisjonen utfører de oppgaver som de er pålagt som følge av lov eller avtale med
kontrollutvalget og kan, innenfor de grenser som budsjettet setter, pålegges andre oppgaver.
Sekretariatet forbereder og følger opp de sakene som utvalget behandler og kan utføre
undersøkelser som ikke er revisjon..
Strategi:
1. Utvalget vil benytte de ressurser som revisjonen og sekretariatet kan bidra med i
arbeidet.
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2. Samarbeid
Kontrollutvalget opptrer på kommunestyrets vegne og det er viktig med god kommunikasjon
med oppdragsgiver. Det samme gjelder med rådmannen og hans administrasjon og
revisjonen.
Strategi:
1. Ordfører og rådmann får kopi av alle innkallinger med sakspapirer og protokollene fra
utvalgets møter
2. Rådmannen og enhetslederne bør med jevne mellom inviteres til å orientere og
samtale om sitt arbeid generelt eller spesielle saker
3. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret
4. Kontrollutvalget avgir årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet
3. Informasjon om utvalget - innsynsretten og forholdet til media
For at utvalget skal oppfylle sitt hovedmål må kommunens innbyggere, politikerne i alle
styrer og utvalg, administrasjonen og media kjenne til utvalgets arbeid. I den forbindelse er
det også viktig at det skal være lett å finne informasjon om utvalget og lett å ta kontakt med
utvalget.
Offentlighetsloven pålegger kommunen å gi andre størst mulig innsyn i sitt arbeid. En del
saker er unntatt som følge av lov eller i medhold av lov. Kontrollutvalgets møter er i henhold
til kommunelovens § 31 åpne for publikum, med mindre utvalget skal behandle opplysninger
som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.
Strategi:
1. Informasjon om utvalgets arbeid generelt og kontaktinformasjon skal være tilgjengelig
på kommunens Internett-sider.
2. Utvalgets dokumenter, som ikke er unntatt fra offentlighet, legges ut for offentlig
innsyn på kommunens Internettsider
3. Utvalgets møter er åpne for publikum
4. Tips skal alltid vurderes.
5. Alle skriftlige henvendelser til utvalget skal besvares.
6. Kontrollutvalgets leder besvarer spørsmål fra media.
4. Handlingsplaner og rullerende aktivitetsplaner
Utvalget innstiller om handlingsplaner for de viktigste arbeidsområdene ovenfor
kommunestyret og utvalget skal sørge for at disse blir fulgt opp. Den rullerende
aktivitetsplanen som utvalget utarbeider, gir oversikt over alle pågående aktiviteter og
vedtatte planer og andre tiltak.
Strategi:
1. Utvalgets strateginotat fornyes en gang pr. år.
2. Aktivitetsplanen er rullerende og legges fram på hvert møte i kontrollutvalget.
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 32/19

Rutiner for kontrollutvalgets møter

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00125-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter:
1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til ... 14 dager før møtet.
2. Protokollen godkjennes …
3. Protokollen signeres av …

Vedlegg:
Samtykkeerklæring
SAKSUTREDNING:
Før møtet
Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til
1) utvalgets leder, eller
2) alle utvalgets medlemmer

14 dager før møtet.
Dokument fra revisjonen, kommunen eller eksterne skal være meldt inn til
sekretariatet senest 14 dager før møtet.
Sekretariatet publiserer saksdokumentene til møtet 7 dager før møtet.
Offentliggjøringen går til utvalgets medlemmer, kommunens postliste, ordfører,
rådmann, oppdragsansvarlig revisor og eventuelle vara som skal møte grunnet forfall
fra de faste medlemmene.
Alle saksdokumenter gjøres tilgjengelig på www.follofiks.no
Forfall meldes og spørsmål om habilitet rettes til sekretariatet i god tid før møtet, slik
at det er tid til å kunne innkalle vara.
Under møtet
Utvalget har som hovedregel åpne møter. Ved lukking av møtet gjelder
kommunelovens bestemmelser vedrørende hjemmel for lukking.
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Utvalgets medlemmer har taushetsplikt i forhold til taushetsbelagt informasjon de blir
gjort kjent med i saksdokumenter eller i selve møtet. Medlemmene bes signere
vedlagte Samtykkeerklæring for behandling av personopplysninger.
Utvalgets medlemmer har møteplikt, tale- og forslagsrett samt stemmeplikt i utvalgets
møter. Det samme gjelder for vara som møter grunnet forfall fra ett eller flere av
utvalgets faste medlemmer.
Ordfører og oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har
møte- og talerett i utvalgets møter.
Utvalget kan gi andre, for eksempel rådmann eller den vedkommende bemyndiger i
sitt sted, talerett i utvalgets møter eller kun i de saker hvor rådmann er invitert
særskilt til å orientere.
Forslag som fremmes av utvalgets medlemmer i møte, skal som hovedregel legges
frem skriftlig av forslagsstiller. Sekretariatet kan bistå forslagsstiller med
formuleringen av forslag.
Bevertning
Praksis i dag er enkel bevertning i møtene, dvs. kaffe/te og frukt. Utvalget bør ta
stilling til om denne praksisen skal videreføres.
Etter møtet
Sekretariatet
a) ferdigstiller protokollen i møtet, alternativt
b) sender ut utkast til protokoll i løpet av 1-2 dager etter at møtet er avholdt. Utvalgets
medlemmer og/eller møtende vara, gis en frist på 2-3 dager til å komme med innspill på
endringer. Dersom det kommer innspill på endringer, sendes det ut en korrigert protokoll
til medlemmene med ny frist for tilbakemelding.

Protokollen godkjennes av
1) utvalgets leder,
2) utvalgets leder og nestleder, eller
3) samtlige av utvalgets medlemmer og vara som møtte

Protokollen offentliggjøres til utvalgets medlemmer, kommunens postliste, ordfører,
rådmann, revisjonen og eventuelle vara som har møtt grunnet forfall fra faste
medlemmer.
Protokollen gjøres tilgjengelig på www.follofiks.no
Protokollen signeres av
1) utvalgets leder,
2) utvalgets leder og nestleder, eller
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3) samtlige av utvalgets medlemmer og vara som møtte.

Annet
Møteplan
Sekretariatet utarbeider forslag til møteplan årlig eller for hvert halvår, avhengig av
kommunens rutiner og praksis for vedtakelse av møteplan.
Kontrollutvalget bør ta stilling til preferanse på møtedag samt preferanse på
møtetidspunkt.
Møteplan for 2020 vil bli fremmet som egen sak i utvalgets neste møte.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon.
Ås, 21.10.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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FOLLO INTERKOMMUNALE
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, ÅS

Samtykkeerklæring
for
behandling av personopplysninger
Undertegnede samtykker til at Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS)
kan behandle mine personopplysninger som beskrevet i denne erklæring.
De personopplysninger som behandles er navn, adresse, e-post, telefonnummer og
personnummer.
Personopplysningene brukes på følgende måte:
Navn, adresse, e-post og telefonnummer brukes ved utsendelse av dokumenter og
annen kontakt i forbindelse med vervet som medlem eller varamedlem i kommunens
kontrollutvalg. I utgangspunktet legges kun opplysninger om funksjon/verv i utvalget,
navn og partitilhørighet ut på FIKS sin nettside.
Personnummer blir bare brukt ved elektronisk utsendelse av dokumenter som er
unntatt offentlighet, gjennom SvarUt-tjenesten og ved innrapportering som grunnlag
for møtegodtgjørelse.
Personopplysninger lagt ut på FIKS sin nettside gjelder bare så lenge vedkommende
er medlem eller varamedlem i kontrollutvalget. FIKS har arkivansvar for
kontrollutvalget. Personopplysninger vil bli bevart i arkivet i den grad Arkivloven med
forskrifter krever det.
Undertegnede har frivillig samtykket til den beskrevne bruk av personopplysninger.
Jeg er også kjent med at jeg har rett til innsyn i bruken av mine personopplysninger,
rett til å fremme innsigelse, rett til å be om korrigering og rett til å få opplysninger
slettet eller at behandlingen skal begrenses.
Navn:
Adresse:
E-post:
Telefonnummer:
Personnummer:

Sted:

Underskrift:

Dato:
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 33/19

Kontroll og revisjon - Budsjett 2020

Saksbehandler:
Unni Westli
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00100-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
1. Frogn kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2020 foreslås budsjettert til kr. 1
122 113,-:
Tekst
Kontrollutvalgets drift
Kjøp av sekretariatstjenester
Kjøp av revisjonstjenester
- Regnskapsrevisjon (KPMG AS)
- Forvaltningsrevisjon (anbud)
SUM

Budsjett
2020
287 500
274 550
560 063
1 122 113

2. Forslaget følger Frogn formannskap sin innstilling vedrørende Frogn kommunes
budsjett for 2020.
Avgjørelsesmyndighet:
Frogn kommunestyre
Vedlegg:
Frogn kommune - Godtgjøringsreglement revidert 130519, Saksutskrift Styret i FIKS
sak 15-19 FIKS Budsjett 2020
Vedtak i saken sendes til:
Frogn formannskap
SAKSUTREDNING:
HJEMMEL
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 18:
§ 18.Budsjettbehandlingen
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 kjøp av revisjonstjenester,
sekretariatstjenester og direkte utgifter til kontrollutvalget.
Bestemmelsen videreføres i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.
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KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon
KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon, omfatter følgende:
«Utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven § 77 og
revisjon etter kommuneloven § 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til
møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter
knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon»

VURDERING
Kontrollutvalgets drift
Kostnader knyttet til kontrollutvalgets drift omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter,
abonnementer, medlemskap og kurs. De konkrete kostnadene til kontrollutvalget
avhenger av antall møter og deltakelse på kurs mv.
For 2020 legges det til grunn 7 møter.
Møtegodtgjørelse
I henhold til Reglement for godtgjørelse/partistøtte til folkevalgte i Frogn kommune
gjeldende fra 01.06.2012 pkt. 3.3 skal leder for kontrollutvalget motta en godtgjørelse
som tilsvarer 5 % av ordførerens godtgjørelse per år. Leder, medlemmer og
varamedlemmer skal motta en godtgjørelse som utgjør 0,25 % av ordførerens
godtgjørelse per møte.
Ordførers godtgjørelse utgjør 100 % av godtgjørelse stortingsrepresentanter. Fra 1.
mai 2019 utgjør stortingsrepresentanters godtgjørelse kr 987.997,- per år. Ordførers
godtgjørelse utgjør da kr 987.997,- per år.
Kontrollutvalgets leder skal etter dette ha en årlig fast godtgjørelse på kr. 56 909,per år.
Øvrige medlemmer i kontrollutvalget skal ha en godtgjørelse på kr. 1 423,- per møte.
Møtegodtgjørelse for kontrollutvalgets medlemmer for 2020 vil etter dette utgjøre:
Funksjon
Utvalgets leder
Utvalgets medlemmer (6)
Til sammen

Pr. møte
2 470
2 470

Årlig
49 400

Sum
66 690
103 740
170 430

Andre driftsutgifter
Kontrollutvalget har siden 2013 vært medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og
utvalget har vært representert på deres fagkonferanser og årsmøte.
Medlemskontingenten for 2020 er fastsatt til kr. 9 000,-.
Utvalgets medlemmer har også hvert år deltatt på den årlige NKRFs
kontrollutvalgskonferanse i januar/februar. Kontrollutvalget har tidligere år kunnet
benytte seg av NKRFs medlemsrabatt gjennom FIKS sitt bedriftsmedlemskap. FIKS
har i 2019 sagt opp sitt medlemskap i NKRF, og det må derfor betales full pris for
deltakelse på konferansen.
Begge konferansene er viktige for opplæring og impulser til kontrollutvalget. Det er
særlig viktig med opplæring i 2020, da det er et nyoppnevnt kontrollutvalg etter
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kommunestyrevalget i 2019. Det foreslås at det settes av midler for at alle
medlemmene skal kunne delta på minst en konferanse hver.
I tillegg vil FKT tilby en egen opplæring for kontrollutvalgsledere i 2020.
Abonnement til medlemmene på «Kommunal rapport» utgjør kr. 3 290,- per
abonnement, og foreslås videreført.
Andre driftsutgifter for Frogn kontrollutvalg utgjør etter dette:
Andre driftsutgifter
Arbeidsgiveravgift (14,1 %)
Abonnement Kommunal rapport
Medlemskontingent FKT
Bevertning (ved møter o.l)
Kurs og opplæring
Til sammen

Sum
24 031
23 030
9 000
5 000
56 000
117 061

Budsjettforslag kontrollutvalgets drift 2020
Beskrivelse
Sum
Godtgjørelse
170 430
Andre driftsutgifter 117 061
Til sammen
287 491
Kjøp av administrasjons- og sekretariatstjenester
Frogn kommune er deltaker i Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS)
og kjøper sekretariatstjenester fra FIKS.
Det arbeides med å etablere Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, hvor FIKS vil bli en
del av det nye selskapet. Intensjonen er at selskapet skal være operativt fra og med
01.01.2020. I løpet av høsten 2019 vil Frogn kommunestyre få forelagt egen sak om
dette.
Under forutsetning av at Frogn kommune blir deltaker i det nye selskapet, vil dette
medføre følgende kostnader for kjøp av sekretariatstjenester for 2020: Kr. 274 550,-.
Grunnlag for beregningen er dagens kostnadsfordeling i FIKS hvor 50% er et
grunnbeløp og 50% etter folketall. En av de første oppgavene nytt selskap må
arbeide med er å harmonisere finansieringsmodell mellom de tre selskapene som
skal slås sammen (FIKS, ROKUS IKS og KUBIS).
Kjøp av revisjonstjenester
Regnskapsrevisjon
Frogn kommunestyre fattet den 08.04.19 følgende vedtak i sak 49/19 Sak fra
kontrollutvalget: Valg av regnskapsrevisor
1. Kommunestyret slutter seg til vurderingen i saksutredningen til kontrollutvalget om valg av
regnskapsrevisor for Frogn kommune
2. Kommunestyret velger KPMG AS som kommunens regnskapsrevisor for perioden 1. mai
2019 til og med 30. april 2021, med opsjon for oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen
med 1+1 år.
3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å undertegne avtale med KMPG AS.
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Det foreslås at pris for regnskapsrevisjon for 2020 indeksreguleres i forhold til 2019.
Kjøp av revisjonstjenester for 2020 foreslås budsjettert med kr. 448.050 ekskl. mva.
eller kr 560 063, inkl. mva. Det bemerkes at kommunen får refundert mva.-utgiftene.
Det understrekes at det er rådmannen som er ansvarlig for kontrakten med KPMG
AS og at dette er et anslag for å gi et grovt bilde av kostnadene.
Forvaltningsrevisjon
Frogn kommune har valgt å konkurranseutsette forvaltningsrevisjon årlig.
Forvaltningsrevisjon 2020 skal settes ut på anbud. Det foreslås at kontrollutvalget
innstiller om valg av prosjekt og valg av leverandør når kommunestyrets
budsjettvedtak foreligger.
Det legges ikke opp til bestilling av forvaltningsrevisjon i 2020. Imidlertid vil det bli
igangsatt arbeid med å utarbeide følgende planer:
- Plan for forvaltningsrevisjon.
- Plan for eierskapskontroll
Planene vil basere seg på en risiko- og vesentlighetsvurdering.
Forutsatt at Viken kontrollutvalgssekretariat IKS blir etablert, ser en for seg at
selskapet skal kunne utføre dette arbeidet.
Hvis ikke sekretariatet skal utføre dette arbeidet, må det budsjetteres med kjøp av
tjenesten i markedet. En ser da for seg en begrenset tilbudskonkurranse.
Oppsummering
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til budsjett for kontroll og revisjon i
2020:
Beskrivelse
Kontrollutvalgets drift
Kjøp av sekretariatstjenester
(FIKS / Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS)
Kjøp av revisjonstjenester
- Regnskapsrevisjon (KPMG AS)
- Forvaltningsrevisjon (anbud)
SUM

Budsjett
2020
287 500
274 550

Budsjett
2019
180 000
249 000

Budsjett
2018
204 000
239 000

Budsjett
2017
194 000
234 000

560 063

349 000
498 000
1 276 000

339 000
487 000
1 269 000

330 000
474 000
1 232 000

1 122 113

Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandling av kommunens
budsjett for 2020.
Ås, 21.10.19
Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsekretær

Side 4 av 4

33/19 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 - 19/00100-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 : Frogn kommune - Godtgjøringsreglement revidert 130519

Versjon 13.05.19

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
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 13.5.2019, sak 66/19

1.0 GODTGJØRELSE TIL ORDFØRER
1.1 Fast godtgjørelse
Ordføreren mottar en godtgjørelse tilsvarende 100 % 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 15 % 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 Gruppeleder, 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 3 % av ordførerens godtgjørelse pr. år.
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Lederne for utvalgene, med unntak av ordfører og varaordfører, mottar en fast
godtgjørelse som tilsvarer 5 % av ordførerens godtgjørelse pr. år.
Partienes gruppeledere, med unntak av ordfører og varaordfører, mottar en fast
godtgjørelse som tilsvarer 2 % av ordførerens godtgjørelse pr. år.
Har et medlem forfall til mer enn halvparten av årets møter, skal det foretas fratrekk i
godtgjørelsen.
Den faste godtgjørelsen utbetales månedlig.

3.2 Forliksrådet
Satser fastsettes av staten fra 01.01.06.

3.3 Kontrollutvalget
Lederen mottar en fast godtgjørelse som tilsvarer 5 % av ordførerens godtgjørelse pr.
år. Den faste godtgjørelsen utbetales månedlig.
Leder, medlemmer og møtende varamedlemmer mottar en godtgjørelse som tilsvarer
0,25 % av ordførers godtgjørelse pr. møte.
Godtgjørelsen utbetales 2 ganger pr. år, i juni og desember.

3.4 Administrasjonsutvalget
Lederen, med unntak av ordfører og varaordfører, mottar en fast godtgjørelse som
tilsvarer halvparten av godtgjørelsen til lederne av hovedutvalgene.
Leder, medlemmer og møtende varamedlemmer mottar en godtgjørelse som tilsvarer
0,15 % av ordførers godtgjørelse pr. møte.

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

4.1 Kommunestyret, Formannskap, Hovedutvalg for miljø-, plan- og
byggesaker, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur.
Kommunestyrets medlemmer, inkludert gruppeleder, og møtende varamedlemmer
mottar en godtgjørelse som tilsvarer 0,25 % av ordførers godtgjørelse pr. møte.
Leder, medlemmer og møtende varamedlemmer I Formannskap, Hovedutvalg for miljø-,
plan- og byggesaker eller Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur mottar en
godtgjørelse som tilsvarer 0,25 % 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 0,15 %
av ordførers godtgjørelse pr. møte.
Møtelederen mottar en godtgjørelse som tilsvarer 0,25 % 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
Det ytes erstatning for tapt arbeidsinntekt som følge av møter i forbindelse med
politiske verv

6.2.1 Erstatning for utgifter til stedfortreder
Det kan ytes erstatning for utgifter til stedfortreder, vikar eller lignende som utøvelsen
av vervet nødvendiggjør. Ved bruk av avspasering eller feriedager gis ikke erstatning.
Erstatningen beregnes i prosentsatser av ordførerens godtgjøring på grunnlag av antall
timer i møtet og reisetid. Hjemmearbeidende, studenter og pensjonister m.fl. kan kreve
erstatning dersom de har hatt et reelt økonomisk tap. Beløp NAV trekker fra dagpenger,
arbeidsavklaringspenger e.l. som følge av arbeid som folkevalgt, kan erstattes. Tap som
er vanskelig å dokumentere, må sannsynliggjøres i egen skriftlig begrunnelse.

6.2.2 Udokumentert tapt arbeidsinntekt
Udokumentert tapt arbeidsinntekt, øvre grense. Under 4 timer inkl. reisetid: Inntil
0,0875 % av ordførers godtgjørelse. Over 4 timer inkl. reisetid: Inntil 0,175 % av
ordførers godtgjørelse.
Dokumentasjonskrav:
 Erklæring fra arbeidsgiver om hvor stort inntektstapet ved fraværet vil være.
 Egenerklæring fra selvstendig næringsdrivende og grupper nevnt under pkt.
6.2.1

6.2.3 Dokumentert tapt arbeidsinntekt
Dokumentert tapt arbeidsinntekt, øvre grense: Under 4 timer inkl. reisetid: Inntil 0,195
% av ordførers godtgjørelse. Over 4 timer inkl. reisetid: Inntil 0,389 % av ordførers
godtgjørelse.
Dokumentasjonskrav:
 Konkret dokumentasjon på faktisk trekk i lønn, dvs. lønnslipp eller bekreftelse fra
arbeidsgiver om trekk i lønn på gjeldende dager.
 Dokumentasjon på inntektstap, for eksempel firmaregnskap, ligningsattest eller
lignende fra selvstendig næringsdrivende».

6.3 Dekning av utgifter til stedfortreder i hjemmet m.v
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.
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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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STYRET I FIKS

Saksutskrift
FIKS Budsjett 2020
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00088-2
Kjell Tore Wirum

Saksgang
1 Styret i FIKS

Møtedato
10.10.2019

Saknr
15/19

Styret i FIKSs behandling 10.10.2019:
Styreleder innledet og orienterte.
Daglig leder svarte på spørsmål fra styrets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Styret i FIKSs vedtak 10.10.2019:
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2020:
Tekst (T)
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva.
Kjøp fra andre
SUM
Refusjon fra kommuner
Momskompensasjon
Mer-/mindreforbruk

Beløp
1 085 000
240 000
105 000
1 430 000
1 420 000
10 000
0

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling:
Kommune
Enebakk
Frogn
Nesodden
Vestby
Ås
SUM

Beløp
234 700
274 550
305 900
291 850
313 000
1 420 000

3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2020 – 2023.
Saksutskriften bekreftes
Ås, 15.oktober 2019
Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsjef/daglig leder
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Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2020:
Tekst (T)
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva.
Kjøp fra andre
SUM
Refusjon fra kommuner
Momskompensasjon
Mer-/mindreforbruk

Beløp
1 085 000
240 000
105 000
1 430 000
1 420 000
10 000
0

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling:
Kommune
Enebakk
Frogn
Nesodden
Vestby
Ås
SUM

Beløp
234 700
274 550
305 900
291 850
313 000
1 420 000

3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2020 – 2023.
Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyrene i deltakerkommunene
Vedlegg:
FIKS Budsjett 2020, FIKS Refusjon fra kommuner 2020, FIKS ØP 2020-2023
Vedtak i saken sendes til:
Kontrollutvalgene i deltakerkommunene
SAKSUTREDNING:
Styret i FIKS vedtok 13.06.19 i sak 10/19 FIKS Budsjett 2020 følgende:
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2020:
Tekst (T)
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva.
Kjøp fra andre
SUM
Refusjon fra kommuner
Momskompensasjon
Mer-/mindreforbruk

Beløp
1 085 000
240 000
105 000
1 430 000
1 420 000
10 000
Kr 0

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling:

Ås kommune
Vår ref.: 19/00088
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Alternativ 1
Kommune
Enebakk
Frogn
Vestby
Ås
SUM

Beløp
298 000
349 750
372 400
399 850
1 420 000

Alternativ 2
Kommune
Enebakk
Frogn
Nesodden
Vestby
Ås
SUM

Beløp
234 700
274 550
305 900
291 850
313 000
1 420 000

3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2020 – 2023.

Kostnadsfordeling alternativ 2 forutsatte positivt vedtak i Nesodden kommune om videre
deltakelse i sekretariatsordning i egenregi.
Nesodden kommunestyre vedtok 28.08.19 i sak 86/19 Valg av sekretariatsordning for
kontrollutvalget i Nesodden kommune følgende:
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat
IKS.
3. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen
for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020.
Valg av representanter foretas av nytt kommunestyre.

Budsjett 2020
Budsjettet for 2020 er vesentlig redusert grunnet endrede forutsetninger for fortsatt drift i
FIKS.
Lønn og sosiale utgifter
Grunnet færre deltakerkommuner og redusert oppdragsmengde, er det i budsjettet for
2020 lagt opp til lønn og sosiale utgifter til 1 årsverk. Forutsatt at Viken
Kontrollutvalgssekretariat IKS blir etablert innen 1.1.2020, vil det da være en
virksomhetsoverdragelse hvor ansatte i dagens FIKS har fortrinnsrett til stillinger i det
nye selskapet. Det nye selskapet vil kunne ha 30 deltakere og sikre en
oppdragsmengde tilsvarende en grunnbemanning på 6 årsverk. Salg av
sekretariatstjenester i markedet vil kunne utgjøre ekstraoppdrag/merinntekter med
mulighet for å øke bemanningen i selskapet.
Kjøp av varer og tjenester
Kjøp av varer og tjenester er justert ned i forhold til redusert oppdragsmengde og færre
deltakere.
Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe
avhengig av programmet. Ordningen med årlig Faglig forum foreslås erstattet med

Ås kommune
Vår ref.: 19/00088
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samarbeid og felles arrangement med ett eller flere andre sekretariat eller Forum for
kontroll og tilsyn (FKT). Budsjettposten tar ikke høyde for dyre og etterspurte
foredragsholdere. Det arbeides med å få til et samarbeid med sekretariatene i Buskerud
og på Romerike for å få til et felles opplegg for folkevalgtopplæring av nye kontrollutvalg
i løpet av november 2019. Mulig det legges opp til dagsamlinger for kontrollutvalg i
2020. Kostnadene til dette refunderes i sin helhet fra deltakerkommunene etter
deltakelse fra utvalgenes medlemmer.
Kurs og opplæring for sekretariatets ansatte reduseres i samsvar med bemanning.
Basisen for husleieberegningen vil, pga. flytting til andre kontorer i 2019, bli grunnlag for
justering. Posten foreslås justert i tråd med behovet for kontorlokaler.
Serviceavtalen med Ås kommune (lønn og regnskapsføring, sak-/arkivsystem, IKT og
noe rådgivning) justeres i tråd med behovet for tjenester.
Refusjoner
Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av driftsbudsjettet
fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I fordelingen for 2020 er
folketallet i kommunene pr 1.1.19 lagt til grunn.
Økonomiplan 2020 - 2023
Forslaget til økonomiplan 2020 – 2023 er veiledende. Økonomiplanen baseres på en
årlig indeksregulering på ca. 2-3 pst. For 2020 – 2023 fordeles kostnadene på følgende
måte:
5 kommuner (de 4 gjenværende deltakerkommunene + Nesodden).
Avsluttende kommentar
Forslag til budsjett åpner ikke for stort handlingsrom, men skal kunne sikre at
kontrollutvalgene i de gjenværende deltakerkommunene får en noenlunde forsvarlig
sekretærbistand. Budsjettet åpner ikke for at sekretariatet kan påta seg
utredningsarbeid av en viss størrelse ut over ordinær sekretærbistand.
Forutsatt etableringen av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS i løpet av 2019, så vil
budsjett for 2020 være første driftsbudsjett for det nye selskapet. Grunnet ulike
finansieringsmodeller mellom de tre sekretariatene FIKS, KUBIS og ROKUS IKS, så vil
det nye selskapet i løpet av 2020 måtte ta stilling til ny finansieringsmodell for selskapet.
En slik finansieringsmodell vil tidligst kunne gjøres gjeldende overfor
deltakerkommunene i forbindelse med budsjettet for 2021.
Avslutning
Saken legges frem for styret til behandling.
Ås, 01.10.19
Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsjef/daglig leder

Ås kommune
Vår ref.: 19/00088

Side 4 av 4

34/19 Referat og orienteringer - 19/00015-6 Referat og orienteringer : Referat og orienteringer

KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 34/19

Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Frogn kontrollutvalg

Saksnr.: 19/00015-6
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Protokoll Frogn KU 260819, Program for opplæring av nye kontrollutvalg,
Aktivitetsplan Frogn KU 260819
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):
RS 10/19

Valg av kontrollutvalg – valgperioden 2019-2023,
saksprotokoll KST sak 113/19 (ikke vedlagt)

Orienteringssaker (OS):
OS 37/19
OS 38/19
OS 39/19

Protokoll Frogn KU 26.08.19 (vedlagt)
Program for opplæring av nye kontrollutvalg (vedlagt)
Aktivitetsplan pr 26.08.19 (vedlagt)

Ås, 21.10.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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MØTEPROTOKOLL
Frogn kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

26.08.2019 kl. 14:00
Møterom Fraunar, Frogn rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.
Møtende medlemmer:
Knut Erik Robertsen (Ap) leder, Øyvind Solli (H) nestleder, Eva Jorun Bækken
Haugen (H), Helge Gert Simonsen (V)
Møtende varamedlemmer:
Bjørn M. Birkeland (H). Møter fast ut valgperioden.
Forfall:

Fra administrasjonen møtte:
Harald Karsten Hermansen, rådmann (under sak 22/19 og 23/19)
Hilde Gunn Bjelde, kommunalsjef (under sak 22/19 og 23/19)
Anne Bergitte Thinn, enhetsleder Enhet for samfunnsutvikling (under sak 22/19 og
23/19)
Gro Ravne, enhetsleder for teknisk drift og forvaltning (under sak 22/19 og 23/19)
Therese Aas, fagansvarlig for byggesak (under sak 22/19 og 23/19)
Fra KPMG AS møtte:
Rune Johansen, Senior manager (under sak 22/19 - 26/19)
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Møteprotokoll godkjent 30.08.2019

Knut Erik Robertsen/s./
Leder

Øyvind Solli/s./
Nestleder
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Saksliste
Side
Saker til behandling
22/19 19/00057-10

Henvendelse til kontrollutvalget - Angående melding
om delegert vedtak - Kornveien 15, Frogn kommune
- Rådmannens tilbakemelding

3

23/19 17/00236-6

Status byggesaksbehandling i Frogn kommune

4

24/19 19/00110-3

Revisjonsplan 2019

5

25/19 19/00104-2

Forvaltningsrevisjon Selvkost VAR - Prosjektplan

6

26/19 19/00105-2

Forvaltningsrevisjon Tidlig innsats og forebygging
Oppvekst - Prosjektplan

7

27/19 19/00015-5

Referat og orienteringer

8

Eventuelt

Frogn kontrollutvalg 26.08.2019

Side 2 av 9

34/19 Referat og orienteringer - 19/00015-6 Referat og orienteringer : Protokoll Frogn KU 260819

Frogn KU-22/19
Henvendelse til kontrollutvalget - Angående melding om delegert
vedtak - Kornveien 15, Frogn kommune - Rådmannens
tilbakemelding
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding, datert 19.08.19 til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 26.08.2019:
Leder innledet.
Enhetsleder Anne Bergitte Thinn svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Rådmann Harald K Hermansen supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Eva Jorun Bækken Haugen fremmet følgende tilleggsforslag:
«Rådmannen bes om å gi en orientering om digitalisering av byggesaksarkivet,
herunder kvalitetssikring av registreringer i digitalt arkiv i forhold til papirarkiv,
etterlevelse av rutiner for avvik og feilregistreringer i matrikkel etc.»
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Eva Jorun Bækken Haugen ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.08.2019:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding, datert 19.08.19 til orientering.
2. Rådmannen bes om å gi en orientering om digitalisering av byggesaksarkivet,
herunder kvalitetssikring av registreringer i digitalt arkiv i forhold til papirarkiv,
etterlevelse av rutiner for avvik og feilregistreringer i matrikkel etc.

Frogn kontrollutvalg 26.08.2019
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Frogn KU-23/19
Status byggesaksbehandling i Frogn kommune
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 26.08.2019:
Enhetsleder Gro Ravne innledet.
Fagansvarlig Therese Aas orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Rådmann Harald K Hermansen supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Det ble fremmet følgende omforente tilleggsforslag:
«Saken følges opp innen 6 måneder.»
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.08.2019:
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Saken følges opp innen 6 måneder.

Frogn kontrollutvalg 26.08.2019
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Frogn KU-24/19
Revisjonsplan 2019
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonsplan for revisjonsåret 2019, til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 26.08.2019:
Senior manager Rune Johansen presenterte revisjonsplanen og svarte på spørsmål
fra utvalgets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.08.2019:
Kontrollutvalget tar revisjonsplan for revisjonsåret 2019, til orientering.

Frogn kontrollutvalg 26.08.2019
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Frogn KU-25/19
Forvaltningsrevisjon Selvkost VAR - Prosjektplan
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet Selvkost VAR i
Frogn kommune, til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 26.08.2019:
Senior manager Rune Johansen presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål
fra utvalgets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.08.2019:
Kontrollutvalget tar prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet Selvkost VAR i
Frogn kommune, til orientering.

Frogn kontrollutvalg 26.08.2019
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Frogn KU-26/19
Forvaltningsrevisjon Tidlig innsats og forebygging Oppvekst Prosjektplan
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Tidlig innsats og
forebygging Oppvekst i Frogn kommune, til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 26.08.2019:
Senior manager Rune Johansen presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål
fra utvalgets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.08.2019:
Kontrollutvalget tar prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Tidlig innsats og
forebygging Oppvekst i Frogn kommune, til orientering.

Frogn kontrollutvalg 26.08.2019
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Frogn KU-27/19
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssaken tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 26.08.2019:
Sekretær viste til referat- og orienteringssakene.
OS 21/19

Ullerud sykehjem
Leder orienterte. Utvalget vil utarbeide et samlet notat med
spørsmål/problemstillinger til Frogn kommune v/rådmannen, som utvalget
ønsker blir besvart.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 26.08.2019:
Referat- og orienteringssaken tas til orientering.

Frogn kontrollutvalg 26.08.2019
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Eventuelt

Møtet hevet kl. 16:31.

Frogn kontrollutvalg 26.08.2019
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Program for opplæring av nye kontrollutvalg
Dato:
Sted:

21.11.2019
Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 SKJETTEN

Klokkeslett
08:30
09:00

09:30

10:30
10:50

12:00 – 13:00
13:00

13:40

14:40
15:00

16:00
16:30 – 17:00

Innhold
Registrering
o Kaffe og rundstykker
Velkommen
Daglig leder i Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS, Mona Moengen
Seniorrådgiver i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), Bjørn Bråthen
o (På vakt for fellesskapets verdier)
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver
o Kontrollutvalgets ramme – sentralt lovverk v/ rådgiver Kjell Nordengen
o Samspillet mellom kommunestyret og kontrollutvalget v/daglig leder
Mona Moengen
Pause
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver – forts.
o Kontrollutvalgets oppgaver og myndighet v/konsulent Samia Esam
o Ulike metoder for kontroll/ Hva er en sak for kontrollutvalget – og hva er
ikke en sak v/rådgiver Øystein Hagen
o Habilitet/Taushetsplikt/Lukking av møter v/Samia Esam
Lunsj
Sekretariatets rolle og oppgaver
Daglig leder i Rokus, Mona Moengen
o Presentasjon av Rokus, sekretariatsordningen og avtalen om
sekretariatstjenester og sekretariatets oppgaver.
Revisors rolle og oppgaver
Kst ass. revisjonssjef i Romerike revisjon IKS (RRI), Nina Neset
o Presentasjon av RRI, revisjonsordningen og avtalen om
revisjonstjenester og revisors oppgaver.
Pause
Erfaringer med kontrollutvalgsarbeid
- Kontrollutvalgsleder i Rælingen, Geir Dalholt
- Kontrollutvalgsleder i Eidsvoll, Vegard Ellingsen
Avslutning og lykke til videre
- Stortingspresident, Tone Wilhelmsen Trøen
Kort oppsummert og veien videre
- Daglig leder i Rokus, Mona Moengen
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KONTROLLUTVALGET I
FROGN KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN
A jour pr 26.08.19
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. Forkortelser; KU: Kontrollutvalget, KST: Kommunestyre
Nr.
1.
2.
3.
4.

Beskrivelse
Kontrollutvalgets årsrapport
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018
Aktivitetsplan
Utvalgets strateginotat
Møteplan
(mandager kl. 14:00)

Frist

Ansvar

Januar

FIKS
FIKS
FIKS

KU 21.1.19
Oppdateres etter hvert møte

FIKS

Møteplan 1.halvår 2019:
21.1 – Møterom Fraunar, Frogn rådhus
4.3 – Møterom Fraunar, Frogn rådhus
29.4 – Møterom Fraunar (14-16), Møterom
Oscarsborg (16-17)
27.5 - Møterom Fraunar (14-16), Møterom
Oscarsborg (16-17)

Fornyes årlig

Status

Møteplan 2.halvår 2019:
26.8 - Møterom Fraunar (14-16), Møterom
Oscarsborg (16-17)
28.10 - Møterom Fraunar (14-16), Møterom
Oscarsborg (16-17)
2.12 – Møterom Oscarsborg, Frogn rådhus
5.
6.

Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo
Faglig forum 2018
Kurs og konferanser
NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo
Airport, Gardermoen

FIKS

25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus

FIKS

Deltakere:
Eva Jorun Bækken Haugen
Knut Erik Robertsen
Øyvind Solli

Avsluttet
KST 11.2.19

Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Avmeldt
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Nr.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Beskrivelse
FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni
Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S
Kommunens årsregnskap
Kommunens årsregnskap 2018
Kommunens årsberetning 2018
Revisjonsberetning for 2018
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Drøbak Frogn Idrettsarena KF
Årsberetning 2018
Årsregnskap 2018
Revisjonsberetning for 2018
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Tertialrapporter:
1.Tertialrapport (jan-april 2019) - orienteringssak
2. Tertialrapport (mai-aug 2019) - orienteringssak
Rapporter fra revisjonen:
Revisjonsplan 2019
Oppsummering Interimsrevisjon 2019
Oppsummering Årsoppgjørsrevisjon 2019
Kurs og opplæring fra revisor
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon
Overordnet analyse og
Plan forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
Forvaltningsrevisjon 2018:
Helse og omsorg
Investeringsbeslutninger/prosjektstyring
Follo landbrukskontor (felles prosjekt)
Forvaltningsrevisjon 2019:
Selvkost VAR

Frist

Ansvar

Status

Avsluttet

FIKS

Bjørn Magne Birkeland
Deltakere:
Helge Gert Simonsen

15.4
Mai

Rådmann
Rådmann
KPMG
FIKS

KU 29.4.19
KU 29.4.19
KU 29.4.19
KU 29.4.19

15.2
15.4
Mai

Rådmann
Rådmann
KPMG
FIKS

KU 29.4.19
KU 29.4.19
KU 29.4.19
KU 29.4.19

Mai/juni
Sept./Okt.

Rådmann
Rådmann

KU 26.8.19

August

KU 26.8.19

Mars

KPMG
KPMG
KPMG
KPMG

2016

FIKS

KU 12.9.16

KST 5.12.16

FIKS
KPMG
KPMG
FDR

KU 10.12.18 – FR rapport
KU 10.12.18 – FR rapport
KU 10.12.18 – FR rapport

KST 11.2.19
KST 11.2.19
KST 11.2.19

FIKS

KU 10.12.18 – Tema

15.2

Aktivitetsplan

KST 17.6.19
KST 17.6.19
KST 17.6.19
KST 17.6.19

KST 17.6.19

KU 5.3.18, KU 14.5.18, KU 29.10.18
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Nr.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Tidlig innsats og forebygging oppvekst
14.

15.

16.

Oppfølging av tidligere FR-prosjekt:
PP-tjenesten (2016)
«Saksbehandlersaken»
Etikk og habilitet (2017)
IKT – sikkerhet og drift (2017)
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll
Overordnet analyse og
Plan for selskapskontroll 2017-2020
Kjøp av revisjonstjenester
a) Regnskapsrevisjon (RR)
Konkurranseutsetting (2 + 1 + 1)
b) Forvaltningsrevisjon (FR)
Konkurranseutsettes hvert år

17.

Andre tilsyns-/kontrolloppgaver
Barnevern - ressurser til å følge opp oppgavene
Byggesaksbehandlingen i kommunen

Bemanning / bruk av velferdsteknologi innen

FIKS

3.10.17 og
3.4.18
19.6.18

Rådmann

Status

Avsluttet

KU 21.1.19 – Mål og problemstillinger
KU 26.8.19 – Prosjektplan
KU 10.12.18 – Tema
KU 21.1.19 – Mål og problemstillinger
KU 26.8.19 – Prosjektplan
KU 9.10.17
KU 14.5.18

KST 11.6.18

Rådmann
Rådmann
Rådmann

KU 10.12.18
KU 10.12.18

2016

FIKS

KU 12.9.16

KST 31.10.16

2019

FIKS

KU 10.12.18
KU 4.3.19

KST 8.4.19

2019

FIKS

KU 21.1.19 – Mål og problemstillinger
KU 4.3.19 – Valg av forvaltningsrevisor 2019
(innstilling)
KU 29.4.19 - Valg av forvaltningsrevisor 2019
– Ny behandling (innstilling)

Mai/juni

FIKS
Rådmann

KU 28.8.17, KU 9.10.17, KU 27.8.18
KU 27.11.17 – Følges opp mai 2018,
KU 29.10.18 – Etterspørres
KU 10.12.18 – Orientering gitt i møte
KU 26.8.19 – Orientering gitt i møtet
KU 10.12.18 – Forespørsel om en orientering

Rådmann
Aktivitetsplan

KST 8.4.19
(sendt tilbake
til KU)
KST 13.5.19
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Nr.

Beskrivelse
Helse og omsorg
Status for Bølgenprosjektet
Ullerud helsebygg

Frist

Ansvar

Status

Avsluttet

KU 21.1.19 – Orientering gitt i møtet

Rådmann
Rådmann

KU 4.3.19 – Orientering gitt i møtet
KU 4.3.19 – Forespørsel om orientering
KU 27.5.19 – Orientering gitt i møtet
KU 26.8.19 – Forespørsel om ny orientering

Forbrukerrådets kommunetest

Rådmann

KU 4.3.19 – Forespørsel om orientering
KU 27.5.19 – Orientering gitt i møtet

Aktivitetsplan

4

