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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 35/19 Godkjenning av protokoll fra møte 28.oktober 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00168-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Protokoll fra møtet 28.oktober 2019 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Frogn KU 281019 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 28.10.19 i sak 32/19 Rutiner for kontrollutvalgets møter 
følgende: 

Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter: 

1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til alle utvalgets medlemmer 14 dager før
møtet.

2. Protokollen godkjennes av samtlige av utvalgets medlemmer og vara som møtte.
3. Protokollen signeres av møteleder og et av medlemmene.

VURDERING 
Protokollen fra forrige møte er tidligere utsendt. Sekretariatet ble gjort oppmerksom 
på skrivefeil av navn på utvalgsmedlem samt en åpenbar skrivefeil. Feilene er rettet i 
den utgaven som ligger ved saken. 

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 25.11.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 



35/19 Godkjenning av protokoll fra møte 28.oktober 2019 - 19/00168-1 Godkjenning av protokoll fra møte 28.oktober 2019 : Protokoll Frogn KU 281019

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 28.10.2019 kl. 14:00 
Sted: Møterom Fraunar, Frogn rådhus 
 Møterom Oscarsborg, Frogn rådhus (fra kl. 16:30) 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Eva Anderssen (H) leder, Thore Vestby (H) nestleder, Bjørn Harald Christiansen 
(H), Bjørn Rønbeck (Rødt), Hanne Dølheim (SV), Per Oskar Jacobsen (V) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Årid Anita Elvan (Ap) 
 
Forfall:  
Knut Erik Robertsen (Ap) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Kristin Lahnstein Jørstad, enhetsleder Ullerud helsebygg (under sak 28/19 – 29/19) 
Gro Ravne, enhetsleder Teknisk drift og forvaltning (under sak 28/19 -29/19)  
 
Fra KPMG AS møtte: 
Rune Johansen, Senior Manager 
 
Av øvrige møtte: 
Hans Kristian Raanaas, ordfører (under sak 28/19 – 31/19) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling ble godkjent. Thore Vestby etterspurte dokumenter til sak 28/19 som 
skulle ettersendes.  
Protokoll signeres av leder og medlemmet Hanne Dølheim. 
 
Møteprotokoll godkjent 01.11.2019 
 
 
 

Eva Anderssen/s./  Hanne Merete Dølheim/s./ 
Leder  medlem 

 
  



35/19 Godkjenning av protokoll fra møte 28.oktober 2019 - 19/00168-1 Godkjenning av protokoll fra møte 28.oktober 2019 : Protokoll Frogn KU 281019

  
Frogn kontrollutvalg 28.10.2019 Side 2 av 11 

  

Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

28/19 19/00080-5 Orientering om Ullerud Helsebygg 3 

29/19 17/00236-8 Orientering om digitalisering av byggesaksarkivet 
m.m. 

4 

30/19 19/00126-1 Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer 5 

31/19 19/00124-1 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 6 

32/19 19/00125-1 Rutiner for kontrollutvalgets møter 7 

33/19 19/00100-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 8 

34/19 19/00015-6 Referat og orienteringer 9 

Eventuelt 
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Frogn KU-28/19 
Orientering om Ullerud Helsebygg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 28.10.2019: 
Enhetsleder Kristin Lahnstein Jørstad orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende). 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.10.2019: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Frogn KU-29/19 
Orientering om digitalisering av byggesaksarkivet m.m. 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 28.10.2019: 
Enhetsleder Gro Ravne orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende). 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.10.2019: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Frogn KU-30/19 
Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 28.10.2019: 
Det ble foretatt en presentasjonsrunde blant utvalgets medlemmer, ordfører, 
regnskapsrevisor og sekretær. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende) 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.10.2019: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Frogn KU-31/19 
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 28.10.2019: 
Sekretær holdt en presentasjon om kontrollutvalgets rolle og oppgaver og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende) 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.10.2019: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Frogn KU-32/19 
Rutiner for kontrollutvalgets møter 
 
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 … 
 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 28.10.2019: 
Leder innledet. 
 
Kontrollutvalget besluttet å endre møtedag til onsdager kl. 14:00. 
Dette vil bli hensyntatt ved utarbeidelse av møteplan for 2020. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
«Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter: 
 
1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til alle utvalgets medlemmer 14 

dager før møtet. 
2. Protokollen godkjennes av samtlige av utvalgets medlemmer og vara som møtte. 
3. Protokollen signeres av møteleder og et av medlemmene.» 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (7 voterende) 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.10.2019: 
 
Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter: 
 
1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til alle utvalgets medlemmer 14 

dager før møtet. 
2. Protokollen godkjennes av samtlige av utvalgets medlemmer og vara som møtte. 
3. Protokollen signeres av møteleder og et av medlemmene. 
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Frogn KU-33/19 
Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Frogn kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2020 foreslås budsjettert til kr. 1 

122 113,-: 
Tekst Budsjett 

2020 

Kontrollutvalgets drift 287 500 

Kjøp av sekretariatstjenester 274 550 

Kjøp av revisjonstjenester  

- Regnskapsrevisjon (KPMG AS) 560 063 

- Forvaltningsrevisjon (anbud)  

SUM 1 122 113 

2. Forslaget følger Frogn formannskap sin innstilling vedrørende Frogn kommunes 
budsjett for 2020.  

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 28.10.2019: 
Sekretær orienterte og svarte på spørsmål. 
Senior Manager Rune Johansen supplerte. 
 
Det ble gjort oppmerksom på feil i tallmaterialet i saksframlegget. 
Sekretær vil rette opp dette i forbindelse med utsendelse av saksutskriften. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
«For kjøp av forvaltningsrevisjon bevilges det kr 500.000,- inkl. mva. for 2020.» 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (7 voterende). 
Innstillingens punkt 1 med endring ble enstemmig vedtatt (7 voterende) 
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt (7 voterende) 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.10.2019: 

 
1. Frogn kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2020 foreslås budsjettert til kr. 

1.622.113,-: 
Tekst Budsjett 

2020 

Kontrollutvalgets drift 287 500 

Kjøp av sekretariatstjenester 274 550 

Kjøp av revisjonstjenester  

- Regnskapsrevisjon (KPMG AS) 560 063 

- Forvaltningsrevisjon (anbud) 500 000 

SUM 1 622 113 

2. Forslaget følger Frogn formannskap sin innstilling vedrørende Frogn kommunes 
budsjett for 2020.  
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Frogn KU-34/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 28.10.2019: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS): 
 
RS 10/19 Valg av kontrollutvalg – valgperioden 2019-2023,  

saksprotokoll KST sak 113/19 
 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 37/19 Protokoll Frogn KU 26.08.19 
  
OS 38/19 Program for opplæring av nye kontrollutvalg 
 Følgende meldes på kurset: 

Eva Anderssen, leder 
Thore Vestby, nestleder 
Bjørn Rønbeck, medlem 
Per Oskar Jacobsen, medlem 
Bjørn Harald Christiansen, medlem 
Årid Anita Elvan, 1.vara 

  
OS 39/19 Aktivitetsplan pr 26.08.19 
 Sekretær orienterte om at aktivitetsplanen vil bli ajourført etter møtet. 
  
OS 40/19 KPMG AS – Endring i teamet 
 Senior Manager Rune Johansen orienterte om endringer i det tilbudte teamet 

til Frogn kommune vedrørende regnskapsrevisjon. Det vil bli oversendt et 
formelt brev til kommunen og kontrollutvalget om dette. 

  
OS 41/19 Avtale om regnskapsrevisjonstjenester 
 Senior Manager Rune Johansen orienterte kontrollutvalget.  

Per dags dato foreligger det ikke en signert avtale mellom Frogn kommune og 
KPMG AS om levering av regnskapsrevisjonstjenester. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
«Kontrollutvalget anmoder rådmann om å sørge for at avtale om 
regnskapsrevisjonstjenester blir formalisert.» 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende) 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt som nytt punkt 2 (7 voterende) 
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Frogn kontrollutvalgs vedtak 28.10.2019: 
 
1. Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget anmoder rådmann om å sørge for at avtale om 

regnskapsrevisjonstjenester blir formalisert. 
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Eventuelt  

 
 
Møtet hevet kl.17:31. 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 36/19 Frogn kommune - 2. Tertialrapport 2019 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00159-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar 2. tertialrapport 2019 til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Frogn kommunestyre 

Vedlegg: 
Tertialrapport nr 2 2019 rapport, Notat styregodkjent prognoser ut året 2019 m 
estimert behov for ekstrabevilgninger, Saksframlegg Tertialrapport nr 2 2019, Samlet 
månedsrapportering per 2 tertial 2019, Statusrapport for Frogn kommunes 
gjeldsforvaltning pr 310819 

SAKSUTREDNING: 
Økonomirapporten 2.tertial 2019 blir behandlet i Frogn formannskap 27.november. 
Endelig behandling av tertialrapporten vil gjøres av Frogn kommunestyre 9.desember 
2019. 

HJEMMEL  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 47 nr.2 og nr.3:  

2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter
som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller
fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget.
3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige
endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som
kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.

Det følger av Forskrift 15.desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett (for kommuner og 
fylkeskommuner) §§ 10 og 11: 

§ 10.Budsjettstyring
Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge 

fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og 
utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller 
kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i 
forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget 
foreslås nødvendige tiltak.  

§ 11.Endringer i årsbudsjettet
Det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette må anses påkrevd. Kommunestyret eller 

fylkestinget skal selv foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet. 
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Bestemmelsene videreføres i ny kommunelov, men disse trer ikke i kraft før 
01.01.2020. 
 

Fakta i saken: 
Vedlagt følger 2. Tertialrapport for perioden mai-august 2019 
 
Driftsresultat:  
Netto driftsresultat for 2019 anslås til -7,9 mill. kroner (-0,7%), korrigert for selvkost 
og DFI KF. Dette er 7,2 mill. kroner svakere enn vedtatt i handlingsprogrammet 
2019-2022. Hovedforklaringene bak denne prognosen er at utgiftene til enhetens drift 
er høyere enn vedtatt budsjett. Hovedårsaken er overskridelser i helseenhetene på 
13,7 mill. kroner. Dette fordeler seg slik: 
- Ullerud helsebygg: - 5,4 mill. kroner 
- Helse, omsorg og koordinering: - 0,6 mill. kroner 
- Tilrettelagte tjenester: - 7,7 mill. kroner 

 
Andre enheter forventer mindreforbruk, bl.a. enheten barnehager med forventet 
mindreforbruk på 2 mill. kroner.  
Generelle utgifter og inntekter økes ved høyere skatt- og rammetilskudd og lavere 
lønnsvekst enn budsjettert.  
 
Regnskapsmessig netto driftsresultat anslås til -9,5 mill. kroner. Dette utgjør  
-0,8 %.   
 
Pensjon og finans 
Basert på oppdaterte oversikter pr august 2019 fra Statens pensjonskasse og KLP 
ser pensjonsutgiftene ut til å bli ca. 1,4 mill. kroner lavere enn budsjettert.  
 
Netto finansutgifter forventes å bli 9,4 mill. kroner høyere enn budsjettert.  
 
Skatt og rammetilskudd 
Basert på skatteinngangen så langt i året og anslag fra kemneren estimeres skatt- og 
rammetilskuddet til å bli 6,5 mill. kroner høyere enn budsjettert.  
 
Nærvær 
Frogn kommune har en målsetning om et nærvær i forhold til legemeldt fravær på 
95%. Per 2. tertial er nærværet på 92,59%. Av dette er 5,19% langtidsfravær. Dette 
er en forverring av nærværet fra samme periode i fjor med 1,16 prosentpoeng.  
 
Justeringer i drifts og investeringsbudsjettet 
For å håndtere etterslep samt tilrettelegge for at nye saker kan behandles innenfor 
de frister som sikrer tilhørende inntekter, er det behov for å styrke rammen til enhet 
Teknisk drift og forvaltning med 4,5 mill. kroner (tilsvarende 5 årsverk). 
Rammeendringen kom beklageligvis ikke med i rådmannens rapportering per 1. 
tertial 2019. De aktuelle stillingene er allerede besatt. Dette kan anses som en 
midlertidig styrkning. Når byggesaksavdelingen har unnagjort etterslep og nådd 
effektiv drift vil behovet vurderes på nytt.  
 
Det ble i 2015 og 2018 budsjettert med henholdsvis 70 mill. kroner og 50 mill. kroner 
i forventede inntekter fra salg av eiendom. Av disse ble det kun regnskapsført 
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tilsammen i underkant av 20 mill. kroner. Dette gir en manglende finansiering av 
investeringsregnskapet på ca. 100 mill. kroner, som i regnskapsavslutningen for de 
respektive år ble finansiert opp ved bruk av lån. Dette gir seg i 2019 utslag i en 
manglende finansiering på ca. 100 mill. kroner, som må dekkes inn ved økt 
låneopptak.  
 
Det er behov for å øke rammen til Bølgen ferdigstillelsesarbeider med 92,923 mill. 
kroner inkl. mva., som gir et revidert budsjett for 2019 på 192,189 mill. kroner inkl. 
mva. Total bevilgning for prosjektet vil da bli 279 390 mill. kroner inkl. mva.  
 
VURDERING  
Kontrollutvalget behandler tertialrapporten ut fra et kontrollperspektiv, jfr. 
kommunelovens § 23-2 første ledd bokstav b). 
 
Avslutning 
Rådmannen eller den han bemyndiger bes møte i kontrollutvalget for å kunne svare 
på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
 
Ås, 25.11.19 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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1 Rådmannens kommentarer 

1.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2019 
Hovedinntrykket i denne rapporten er at kommunens ansatte gir innbyggerne gode tjenester. Justert 

for inntektsnivå kommer Frogn kommune på en 237. plass i Kommunebarometeret 2018. Det vil si at 

nøkkeltallene er i tråd med det disponibel inntekt skulle tilsi. Tjenestene totalt sett går utover de 

rammer kommunestyret har vedtatt med en prognose for netto driftsresultat på -7,9 millioner 

kroner korrigert for selvkost og DFI KF. Dette skyldes i hovedsak helseenhetene samt teknisk drift og 

forvaltning. 

1.1.1 Tjenesteproduksjonen 

Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i styringsindikatorer. Alle 

styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun 

indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert.  

I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket 

resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt 

nok er satt til rødt. 

Kommunen leverer tjenester på et høyt nivå og selv om vi oppnår under «godt nok» på 35 % av 

styringsindikatorene i gjeldende handlingsprogram må ikke dette sees på som en totalvurdering av 

kommunen. Styringsindikatorene i handlingsprogrammet er utvalgte områder vi ønsker å fokusere på 

og forbedre i perioden for å nå de langsiktige målene i kommuneplanen. Det er naturlig at dette er 

områder med forbedringspotensial og derigjennom områder vi streber etter å forbedre.  Videre bør 

det påpekes at oppnåelse per 2. tertial kan være lav, men at prognosen for indikatoren er gul eller 

grønn ved årsslutt. Dette er i så fall beskrevet i kommentaren til enkelte indikatorer. 

For å gi et mer helhetlig bilde av kommunens tjenesteproduksjon viser rådmannen til 

Kommunebarometeret som rangerer alle kommunene i Norge. Her rangeres også de ulike 

tjenesteområdene hver for seg på bakgrunn av gitte kriterier. Det påpekes at dette er en rangering, 

ikke en kvalitetsvurdering.  

På neste side vises den nasjonale rangeringen, blant landets 422 kommuner, innenfor hvert 

tjenesteområde i den foreløpige rangeringen i Kommunebarometeret 2019. 
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Fargekodene gir signal om hvor godt eller dårlig kommunen ligger an på tjenesteområdet, målt mot 

alle kommuner i Norge. Rangeringen innenfor hvert enkelt tjenesteområde er ikke justert for 

kommunens korrigerte inntekter. 

Det er en forbedring av plasseringen på flere av områdene og en topp-100 plassering på grunnskole, 

barnevern og vann, avløp og renovasjon. På Pleie og omsorg og helse er kommunen rangert blant de 

100 dårligste kommunene, men det er en forbedring på noen av de underliggende indikatorene.  

Kommunen har utviklet seg signifikant positivt innenfor barnevern, sosial, kultur, økonomi og 

kostnadsnivå. Kommunebarometeret utvikler seg for hvert år og flere av de underliggende 

indikatorene er endret fra 2018 til 2019 rangeringen.  
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1.1.2 Økonomi 

Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat for 2019 anslås til -7,9 millioner (-0,7 %) korrigert for selvkost og DFI KF.  Dette er 

7,2 millioner kroner svakere enn vedtatt i Handlingsprogrammet 2019-2022. Hovedforklaringen som 

ligger bak denne prognosen er: 

a. Minus 12,3 millioner kroner: Enhetenes drift er høyere enn det vedtatte 

budsjettet. Hovedårsaken til merforbruket skyldes blant annet 

overskridelser på helseenhetene med til sammen 13,7 millioner kroner. 

Enkelte enheter rapporterer forventede mindreforbruk, med blant annet 

enhet barnehager på 2 millioner kroner som det største. 

b. Pluss 6 millioner kroner: Generelle utgifter og inntekter økes ved høyere 

skatt og rammetilskudd (6,5 millioner kroner) og en lavere lønnsvekst 

enn budsjettert (7 millioner kroner). Pensjonsutgiftene forventes å bli ca. 

1,4 millioner kroner lavere enn budsjettert. Netto finansutgifter 

forventes å bli ca. 9,4 millioner kroner høyere enn budsjettert. 

c. Minus 1,6 millioner kroner: Korrigering for selvkost og prognose DFI KF. 

  

Regnskapsmessig netto driftsresultat for konsernet Frogn kommune for 2019 anslås til -9,5 millioner, 

eller -0,8 %. 

 

Det presiseres også at netto drift vedtatt i HP for 2019 opprinnelig var 2,2 millioner. I beregningen for 

dette beløpet lå det til grunn bruk av fond. Dette er en feil og reell netto drift slik rammene er i HP 

2019-2022 er på kroner 792 000. Se kapittel 3.2 for økonomisk oversikt drift. Denne tertialrapporten, 

samt fremtidige økonomiske oversikter for kommunen, vil legge denne budsjetterte netto driften på 

0,8 millioner til grunn. 

 

Pensjon og finans 

Basert på oppdaterte oversikter pr august 2019 fra Statens pensjonskasse og KLP ser 

pensjonsutgiftene ut til å bli ca. 1,4 millioner kroner lavere enn budsjettert. Netto finansutgifter 

forventes å bli 9,4 millioner kroner høyere enn budsjettert. 

 

Skatt og rammetilskudd 

Basert på skatteinngangen så langt i året og anslag fra kemneren estimerer vi skatt og rammetilskudd 

til å bli 6,5 millioner høyere enn budsjettert. Dette er basert på kemnerens anslag medio oktober. 

 

Nærvær 

Frogn kommune har en målsetting om et nærvær i forhold til legemeldt fravær på 95 prosent. Per 2. 

tertial 2019 er nærværet på ca. 92,59 prosent. Av dette er 5,19 prosent langtidsfravær og 2,22 

prosent korttidsfravær. Dette er en forverring av nærværet fra samme periode i fjor med 1,16 

prosentpoeng (jamfør tertialrapport nr. 2 2018). 
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2 Samfunn  

2.1 Styringsindikatorer 

Mål Hva skal måles?  

 

Målemetode 

2019 

2018 Kommuneplan 
2013-2025 Måleindikatorer Målemetode Resultat 2. 

Tertial 
Ønsket Godt nok 

Livskvalitet og 
folkehelse Aktiviteter 
og rammebetingelser 
som fremmer 
livskvalitet og 
folkehelse er 
innarbeidet i alle 
Frogn kommunes 
virksomheter og 
planverktøy 

LF 1 
Resultat folkehelseprofil, 
Innbyggere med muskel og 
skjelettlidelser % 
 
LF 2 
Resultat folkehelseprofil 
Innbyggere 15-29 år med 
psykiske plager % 

LF 1 
Folkehelseprofil 

 
 
 
LF 2 
Folkehelseprofil 

 
 

 
 

LF 1 
32 

 
 
 

LF 2 
16 

 
 

LF 1 
22 
 
 
 

LF 2 
7 
 

 

LF 1 
25 

 
 
 

LF 2 
13 

 
 
 

 

 

 LF 3 
Vannforsyningsstabilitet 
- Brudd på leveranse 
 
- Avvik på kvalitet 
 
 
- Antall meter rehabilitert 

LF 3 
Telling  

 

 LF 3 
0 
 
 

1 
 
 

210 m 
 

LF 3 
0 

 
 

0 
 
 

500 m 

LF 3 
2 
 
 

4 
 
 

250 m 

 

 

Klima og energi 
Kommunens totale 
klimagassutslipp skal 
være halvert innen 
2030 (sett i forhold til 
1991- nivå) 

KE 1 
Reduksjon i avfallsmengde 
på formålsbygg 

 
KE2 
Antall liter fyringsolje i 
kommunale bygg 
innkjøpt per år 
 

KE 1 
Avfallsmengden går 
ned med x % årlig  
 
 
KE 2 

Telling 

 KE 1 
0 
 
 
 

KE 2 
15.000 

 

KE 1 
- 10 % 

 
 
 

KE 2 
8.000 

KE 1 
- 5 % 

 
 
 

KE 2 
10.000 

 

 KE3 
Antall meter nyanlagt og 
rehabilitert gang- og sykkelsti 
samt fortau  

KE 3 
Telling 

 KE 3 
0 m 

 
 

KE 3 
200 m 

 

KE 3 
100m 

 

 KE 4 
Antall tilrettelagte 
sykkeloppstillingspunkter  
 

KE 4 
Telling 

 KE 4 
80 

 

KE 4 
20 

KE 4 
10 

 KE 5 
Antall lavutslipp og fossilfrie 
lette- og tunge kjøretøy 

KE 5 
Andel lavutslippsbiler i 
kommunen  
 

 
 

KE 5 
2 
 

KE 5 
4 

KE 5 
2 

 KE 6 
Vedlikehold av kommunale 
bygg-kr/m2 

KE 6 
KOSTRA 

 KE 6 
34 kr/m2  

KE 6 
100 kr/m2 

KE 6 
70 kr/m2 

Stedsutvikling, bolig- 
og nærmiljø  
En by- og 
tettstedsutvikling 
basert på tydelig 

S 1 
Andel nye ferdigstilte 
boenheter innenfor 
kategorien rekkehus og 
leiligheter 

S 1 
Telling 
 
 
 

 S 1 
0 
 
 
 

S 1 
60 % 

 
 
 

S 1 
40 % 
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Mål Hva skal måles?  

 

Målemetode 

2019 

2018 Kommuneplan 
2013-2025 Måleindikatorer Målemetode Resultat 2. 

Tertial 
Ønsket Godt nok 

senterstruktur, god 
kommunikasjon, 
urbane kvaliteter, 
kulturhistoriske 
verdier og grønne 
verdier 

 
S 2 
Antall arrangementer på 
kommunens utendørs 
møteplasser 

 
 S 2 
Intern måling – telling 
av antall utendørs 
arrangementer som 
kommunen 
tilrettelegger for 

  
S 2 
18 

 
 
 

 
S 2 
15 

 
 

 
S 2 
10 

 

 S 3 
Antall gjennomførte 
byggesaksbefaringer 
S 4 
Antall innvilgede 
dispensasjoner fra 
reguleringsplan og 
kommuneplan i HMPB. 

S 3  
Telling 
 
 
 

S 4 
Telling 

 S 3 
19 

 
 
 

S 4 
15 

 

S 3 
20 

 
 
 

S 4 
10 

 

S 3 
10 

 
 
 

S 4 
20 

 

 

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

N 1 
Rangering på NHOs 
kommune-NM 

 
N 2 
Antall treff på FKs sider for 
næringsutvikling 

N 1 
NHOs 
undersøkelser 
 
N 2 
- 

 N 1 
Plass 136 

 
 

N 2 
- 

N 1 
Plass 70 

 
 

N 2 
- 

N 1 
Plass 90 

 
 

N 2 
- 

 

 

2.2  Status for måloppnåelse 

Livskvalitet og folkehelse 

Hovedmål: Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet i 
alle Frogn kommunes virksomheter og planverktøy. 
 
Kommentar til indikatorer: 
LF1: Antall innbyggere med muskel og skjelettlidelser er for høyt i forhold til kommunens måltall. De 
nyeste tallene i kommunehelsa statistikkbank er 2015-2017. Tallene som er rapportert i 
folkehelseprofilen er standardiserte tall, altså er de justert for alder og kjønn slik at de er 
sammenliknbare med andre. Om vi ser på de reelle tallene for Frogn er de enda høyere, på 34 %. Det 
at tallet er lavere når de er standardiserte har med at vi har flere eldre i befolkningen, og muskel- og 
skjelettplager har en høyere forekomst ved økt alder. Tallet som er rapportert på gjelder både 
muskel- og skjelettplager og muskel- og skjelettsykdomsdiagnoser samlet for alderen 0-74 år. Om 
man ser nærmere på tallene ser vi at andelen med muskel- og skjelettplager har gått noe ned fra 
forrige periode (2014-2016), mens andelen med muskel- og skjelettsykdomsdiagnoser har gått opp. 
Likevel er tallene små, og det er nødvendig å se an videre utvikling før man kan si om tallene faktisk 
er på vei ned. Tallene har økt fra 33,7 til 34,1 fra 2010-2012 til perioden 2015-2017, og selv om dette 
kun er 0,4 % tilsvarer det over 60 nye tilfeller. Med høyere andel eldre må man forvente økt 
forekomst da dette er en sykdomsgruppe som øker i forekomst med økende alder. Samtidig er 
potensialet for forebygging av muskel- og skjelettplager stort. 
 
Se folkehelseoversikten for Frogn 2019 side 25 for en ytterligere beskrivelse av årsak og konsekvens.  
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LF2: Antallet innbyggere mellom 15-29 år med psykiske plager (symptomer og lidelser) er over 
dobbelt så høyt som det vi ønsker. Fra perioden 2010-2012 til 2015-2017 har andelen økt fra 13,5 til 
15,6 %. Ser vi nærmere på tallene ser vi at økningen har vært størst blant de med psykiske 
symptomer, med en økning fra 7,6 % til 10,3 %. Tall fra Ungdata viser at flere fra tid til annen strever 
med psykosomatiske plager. Psykiske plager og lidelser har store konsekvenser både for individ og 
samfunn. Vi vet at en god selvfølelse, og spesielt følelsen av å kunne mestre utfordringer og 
problemer, har stor betydning for god psykisk helse, og er noe som bør jobbes med i tidlig alder. Det 
vil være nyttig å utrede disse tallene ytterligere og hva som kan gjøres for å I større grad forebygge 
psykisk uhelse blant våre unge. 
 
Se folkehelseoversikten for Frogn 2019 side 24 for en ytterligere beskrivelse av årsak og konsekvens. 
 
LF3:  Gul indikator: Det har vært ett brudd på vannforsyningen i Vannverksveien i februar 2019. 

Rød indikator: Det har hittil i år blitt rehabilitert 210 m vannledning. 
 
Se oppdatert folkehelserapport for 2019 
Se oppdatert folkehelserapport for 2018: Folkehelserapport 
 
 
Klima og energi 

Hovedmål: Kommunens totale klimagassutslipp er halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991-nivå).  
 
Kommentar til indikatorer: 
KE1: Det er ikke registrert noen nedgang i avfallsmengden fra formålsbygg foreløpig. Dette har 

sammenheng med at det er flere småbarn i barnehagene og at Ullerud Helsebygg produserer 1 tonn 

avfall i døgnet.  Totalt er det en økning i antall kvadratmeter så avfallsmengden øker i forhold til 

tidligere forholdstall på total avfallsmengde 

 

KE2: Forbruket hittil i år har vært 15.000 i fyringsolje. Dette er forbruk på skoler hvor 
ombyggingsarbeider i forbindelse med EPC har foregått. EPC arbeidene stoppet opp i vår pga. 
konkurs og vi holder nå på å ferdigstille varmeanleggene flere steder. Dette vil føre til at vi vil oppnå 
en reduksjon i forbruk i løpet av året. Målsettingen om å bare ha olje som spiss- eller 
reserveenergikilde på alle bygg ved strømbrudd vil forhåpentligvis være nådd i løpet av sommeren 
2020. Det er arbeider på Dal skole som gjenstår og er nå inne i ferdigstillingsfase.  
 
KE3: Det er så langt i 2019 ikke bygd eller rehabilitert noen gang- og sykkelsti. Kartlegging av behov 
for nye fortau er ikke ferdig. 
 
KE 6: Vedlikehold av kommunale bygg-kr/m2: Kr 34 per m2 hittil i år. Det er et for lavt kostnadsnivå i 
forhold til indikator. Nivået er å anse som det som er gjennomførbart innenfor eksisterende 
budsjettramme. Veiledende norm for vedlikehold kr/m2 er 200. 
 
Link til: Kommunestyremelding om klima og energi 

 

Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljø 

Hovedmål: En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god kommunikasjon, 
urbane kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier. 
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Kommentar til indikatorer:

S1: Det er heller ikke i 2. tertial ikke gitt ferdigattest for noen rekkehus eller leiligheter. En byggesak
tar tid fra tillatelse er gitt til bygget står ferdig og det kan utstedes ferdigattest. Store prosjekter blir
sjelden ferdig samtidig, og det gis ikke ferdigattest før alle boenheter er ferdigstilt. Det kan imidlertid
være gitt midlertidig brukstillatelser i påvente avferdigattest.

Lenke til kommunestyremelding om bolig fra 2019.

Næringsutvikling og verdiskaping

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

Kommentar til indikatorer:
N1: I rangering på NHO Kommune NM 2019 (tall fra 2018) er Frogn rangert på plass nr. 136.Tidligere
beregninger i Kommune-NM sammenligner kommuner og fylkers rangering over tid.
Sammenligningene over tid gjaldt da endringer i rangeringen i forhold til de andre kommunene. Det
kom da ikke fram at kommuner som rangeres lavere over tid sammenlignet med andre, kan ha hatt
en positiv utvikling sammenlignet med seg selv. For Frogn brytes dette ned til at utviklingen i
kommunen ikke nødvendigvis har vært negativ, men at andre kommuner kan ha hatt mer positiv
utvikling. På næringslivsindikatoren har Frogn endret plassering fra 20. plass i 2018 til 22. plass i
2019. Ellers er det fortsatt demografi-indikatoren som trekker oss mest ned på listen.

N2: Egne sider for

næringsutvikling på Frogn
kommunes hjemmesider er ikke

opprettet per i dag.

Næringsrådgiveren jobber med å
lage egne sider for næring innen

utgangen av 2019.

Lenke: Strategisk næringsplan vedtatt 11. juni 2018.
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2.2.1 Tiltaksplan for klima og energi 

Søknadsfrist for klimasatsmidler var 15. januar. I første tertial ble det rapportert om hvilke tiltak det 

var søkt klimasatsmidler til fra Frogn. Kommunen hadde da mottatt svar på to søknader, ingen 

avslag.  Nå er alle søknader behandlet med utfall som framgår under.  

Tiltak  Omsøkt  Tilsagn Status 

El-ansattesykler og sykkelhotell på 

rådhuset – for bruk i stedet for 

tjenestebiler 

980’ 125’ til 

sykler  

(avslag på 

sykkelhotell) 

Testsykling av ulike modeller 

er gjennomført/ pågår. Valg 

av modeller gjøres i samråd 

med aktuelle enheter.  

Klimavennlige kommunale 

tilskuddsordninger – kartlegging og 

utredning av effekt mv. 

80’ 80’ Akershus fylkeskommune 

bidrar med egenandel i 

tillegg til Frogn. Adm. er i 

dialog med andre 

Follokommuner om 

deltagelse, og vil benytte 

klimanettverket som 

referansegruppe for 

prosjektet 

Samfunnsnytte av gangbru Kolstad, bla. 

Reduksjon i co2-utslipp – 

tredjepartsvurdering av utredning fra 

områdeplanen 

100’ Avslag I sak om 

rekkefølgebestemmelser for 

områdeplan for Kolstad 

vedtok HMPB at  

 Klimavennlig bygging i antikvarisk 

område - Solcellepanel Husvikveien 5 

375’   375’ Arbeid ikke igangsatt 

Nettverksmidler – klimanettverket i 

Follo – søknad innvilget 

175’  175’  Nettverksmøter og 

fagseminar gjennomført/ 

planlagt 

 

Klimanettverket i Follo får nettverksmidlene samlet (25’ per deltagende kommune). I tillegg til 

ordinære møter i nettverket gjennomfører nettverket i år en seminarserie om ulike klimarelaterte 

tema. Ansvar for gjennomføring går på omgang mellom nettverksmedlemmene. I juni blei det 

arrangert et seminar om klimavennlige innkjøp. I oktober planlegges det et seminar om klimavennlig 

arealplanlegging og i desember om grønn mobilitet. Nettverket samarbeider aktivt med prosjektet 

Fossilfri grenseregion, blant annet med et felles åpent seminar 16. september. Kommunen har fått 

bistand til rammeavtaler, lånt gratis el-redskaper og kjøretøy gjennom prosjektet og vurderer 

nærmere samarbeid om gjennomføring av ulike prosjekt.   
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Søknadsfrist for tilskudd klimaprosjekt fra fylkeskommunens miljøfond ble annonsert like før 

sommerferien. Frogn søkte og fikk tilsagn om midler til klimakampanjer. 

Tiltak  Omsøkt  Tilsagn Status 

Klimakampanjer: 

- utvikling av nettsiden «Vær en 

klimavenn» 

- arrangere miljøkafeer og debattgrupper 

på skoler og bibliotek  

- øke bevissthet  og kunnskap, samt 

motivasjon for å redusere 

miljøforurensingen av hav og strandmiljø 

180’ 150’ Dialog om samarbeid 

igangsatt 

 

I tillegg sendte Ruter en søknad om EU-midler til førerløse busser i samarbeid med Frogn kommune. 

Søknaden blei avslått.  

 En rekke andre tiltak i tiltaksplan for klima og energi er også igangsatt/ gjennomført, blant 

annet; Sykle til jobben aksjon er 

gjennomført  https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/sykle-til-jobben-aksjonen/   

 Gratis sykkelreparasjon finansiert av «fossilfri grenseregion» - som del av sykkeldag på Sogsti 

skole 14. mai  

 Det er lagt ut nye klimatips på nettsiden «Vær en klimavenn» 

https://www.frogn.kommune.no/enheter/samfunnsutvikling/var-en-klimavenn/  

 Arbeid med kartlegging og prioritering av enøktiltak, som oppfølging av EPC-prosjektet pågår 

 

Detaljert rapportering på alle tiltak i tiltaksplanen vil legges fram som del av årsmeldingen.  
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3 Økonomi 
Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er 

kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. 

I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket 

resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt 

nok er satt til rødt. 

3.1 Styringsindikatorer 

Mål Hva skal måles?   2019 

 Kommuneplan 2012-2024 Måleindikatorer Målemetode Resultat 2. Tertial Ønsket 
Godt 
nok 

Ø 1  
Netto driftsresultat på 3 prosent, 
korrigert for VAR 

Ø 1.1 
Netto driftsresultat 

  
KOSTRA 
 

 

 -0,7% * 1,75 1 ** 

Ø 2 
Disposisjonsfond skal utgjøre 
minst 20 millioner kroner. 
Overskytende beløp kan blant 
annet benyttes til finansiering av 
investeringer 

Ø 2.1 
Disposisjonsfond i 
millioner kroner 

 
 
Eget regnskap 

  
 

72,7 

 
 

100 

 
 

20 

Ø 3 
Pensjonsfond*** 

Ø 3.1  
Pensjonsfond i 
millioner kroner 

  
Eget regnskap 

  
50 

 

 
75 

 
50 

 

* Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost og DFI KF 

** Godt nok er satt lavere enn 3 prosent med utgangspunkt i reviderte krav fra myndighetene og at 

kommunestyret de siste årene kortsiktig har planlagt med svakere resultater. 

*** Målet ble første gang satt i HP 2017-2020. 

3.1.1 Status for måloppnåelse  

Mål med rød status er kommentert under. Mål med grønn og gul status vurderes som 

tilfredsstillende og er ikke kommentert. 

 

Ø 1.1: Netto driftsresultat i prosent 

 

Prognosen viser et netto driftsresultat på -0,7 %. Dette er under budsjettert resultat og under 

myndighetenes anbefaling og derfor markert med rødt i måloppnåelse.  Enhetenes prognoser er 

presentert i vedlegg «Samlet månedsrapportering per 2. tertial». 

  



36/19 Frogn kommune - 2. Tertialrapport 2019  - 19/00159-1 Frogn kommune - 2. Tertialrapport 2019  : Tertialrapport nr 2 2019 rapport

13 
 

3.2 Drift – hovedoversikt  

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

31.08.2019 
Regulert 

budsjett 2019 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Regnskap 

31.08.2018 
DRIFTSINNTEKTER     
Brukerbetalinger -30 815 -34 146 -34 146 -31 318 
Andre salgs- og leieinntekter -68 942 -71 993 -71 650 -73 106 
Overføringer med krav til motytelse -48 703 -41 639 -41 239 -49 401 
Rammetilskudd -235 525* -182 405 -182 405 -199 505* 
Andre statlige overføringer -20 595 -19 196 -19 196 -17 848 
Andre overføringer -1 086 -7 643 -5 509 -1 448 
Inntekts- og formuesskatt -368 257 -393 627 -393 627 -348 081 
Eiendomsskatt 0 0 0 0 
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 

Sum driftsinntekter -773 923 -750 648 -747 771 -720 707 
     

DRIFTSUTGIFTER     

Lønnsutgifter 370 466 377 441 376 315 360 409 
Sosiale utgifter 114 541 99 168 99 032 111 386 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens 
tjenesteproduksjon 

89 655 79 436 80 431 88 251 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens 
tjensteproduksjon 

134 514 122 999 127 666 127 787 

Overføringer 33 328 26 786 18 479 31 841 
Avskrivninger 0 50 000 50 000 0 
Fordelte utgifter 0 -1 006 -149 376 

Sum driftsutgifter 742 503 754 824 751 774 720 049 
     

Brutto driftsresultat -31 421 4 176 4 003 -658 
     

EKSTERNE FINANSINNTEKTER     

Renteinntekter og utbytte -1 989 -2 092 -2 092 -1 115 
Mottatte avdrag på lån -174 -120 -120 -142 

Sum eksterne finansinntekter -2 162 -2 212 -2 212 -1 257 
     

EKSTERNE FINANSUTGIFTER     

Renteutgifter og låneomkostninger 17 301 19 100 19 100 14 259 
Avdrag på lån 29 28 575 28 575 31 
Utlån 157 7 7 245 

Sum eksterne finansutgifter 17 487 47 681 47 681 14 536 
     

Resultat eksterne finanstransaksjoner 15 325 45 469 45 469 13 279 
     

Motpost avskrivninger 0 -50 000 -50 000 0 

Netto driftsresultat -16 096 -355 -528 12 621 
     

BRUK AV AVSETNINGER     

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 
Bruk av disposisjonsfond 0 -173 0 -450 
Bruk av bundne fond -3 090 -1 963 -1 963 -98 
Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 

Sum bruk av avsetninger -3 090 -2 136 -1 963 -548 
     

AVSETNINGER     

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige 
merforbruk 

0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 0 1 451 1 451 0 
Avsatt til bundne fond 18 1 040 1 040 0 
Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 

Sum avsetninger 18 2 491 2 491 0 
     

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -19 168 0 0 12 073 

* I 2018 ble rammetilskudd for August innbetalt i September, derav den store forskjellen fra 2018 til 2019 
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3.3 Drift - status enhetene 

 

Tabellen over viser enhetens prognose for drift i 2019 sammenlignet med revidert budsjett. 

Årsprognosen gir et bilde av hvordan enhetene og kommunen ligger an. I vedlegget «Samlet 

månedsrapportering per 2. tertial» er årsprognosen for den enkelte enhet splittet opp i utgift og 

inntekt og kommentert ytterligere.  

Månedsrapportering per 31.08 viser et netto driftsresultat på -0,7 % korrigert for selvkostregnskapet 

og Drøbak Frogn Idrettsarena KF. Enhetens prognose varierer fra + 2 millioner på Barnehager til -7,7 

millioner på tilrettelagte tjenester. Kommunen ligger an til å få mer skatt og rammetilskudd enn 

budsjettert samt at lønnsveksten i 2019 var noe lavere enn budsjettert. Samtidig har kommunen noe 

høyere rente- og avdragsutgifter enn budsjettert.  

Estimerte netto renter gir en høyere rentekostnad på 2,6 millioner kroner. Avdrag forventes å bli 6,8 

millioner høyere enn budsjettert. Om man framskriver skatteinngangen og rammetilskudd hittil i år 

sier prognosen at inntektene vil bli ca. 6,5 millioner høyere enn budsjettert. Prognosene for 

pensjonskostnader viser at disse blir i tråd med budsjett. 

Samlet gir prognosen et netto driftsresultat som er 4,1 millioner kroner lavere enn budsjettert når 

man medregner budsjettjusteringer belastet disposisjonsfondet samt DFI KF. 

Bølgen bad og aktivitetssenter har grunnet forsinket åpningsdato fått bevilget totalt 10,2 millioner 

kroner for å sikre driften i 2019. De har i tillegg et videreført mindreforbruk fra 2018 på 3,8 millioner 

som kan brukes til å dekke årets merforbruk. Oppdatert prognose for Bølgen følger som eget vedlegg 

til saken. 
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3.3.1 Kommentarer til rådmannens forslag til justeringer 

TDF: For å håndtere etterslep samt tilrettelegge for at nye saker kan behandles innenfor de frister 

som sikrer tilhørende inntekter, er det behov for å styrke rammen til enhet Teknisk drift og 

forvaltning med 4,5 millioner kroner (tilsvarende 5 årsverk). Formannskapet er tidligere orientert om 

dette behovet, men rammeendringen kom beklageligvis ikke med i rådmannens rapportering per 1. 

tertial 2019. De aktuelle stillingene er allerede besatt. Dette kan anses som en midlertidig styrkning. 

Når byggesaksavdelingen har unnagjort etterslep og nådd effektiv drift vil behovet vurderes på nytt. 

Grunnen til at den foreslåtte justeringen er større enn prognostisert merforbruk for enheten er at 

selvkostområdene går med overskudd, så enhetens reelle drift er noe dårligere enn prognosen tilsier. 

3.4 Drift - status finansforvaltning 

3.4.1 Forvaltningen av kortsiktig likviditet:  
 tall i millioner 

Bankinnskudd  31.12.18 30.4.19 31.08.19 Avkastning/ renteinntekter 

DNB 114 24 90 3 mnd Nibor +0,25 % 
 

Kortsiktig likviditet er plassert i kommunens hovedbankforbindelse DNB. I tillegg er NOK 52,3 mill 

plassert til særvilkår (Nibor + 0,68%) hos SpareBank1. Innskuddene er lave fordi rådmannen søker å 

minimalisere kontantbeholdningen grunnet innskuddsvilkårene. Likviditeten styres ved å trekke opp 

lån i takt med behov for utbetalinger i utbyggingsprosjektene.  

3.4.2 Forvaltningen av lånegjeld:  

Frogn kommune benytter i dag ekstern uavhengig rådgiver, FINANSinnkjøp AS, til å bistå med den 

løpende gjeldsforvaltningen. 

 

Alle tall i millioner 

Dato 31.12.2018  30.04.2018 31.08.2019   

Lån nr/Isin Restgjeld  Restgjeld Restgjeld Forfall 

KBN* 194,4  194,4 194,4 9.03.2020 

KBN* 140,5  140,5 140,5 16.03.2022 

DNB 150,0  150,0 0 22.08.2019 

Swedbank NO0010325285 100,0  100,0 100,0 20.09.2021 

KBN* 20100876 101,7  101,7 101,7 17.12.2025 

KBN* 20060641 42,0  42,0 42,0 16.12.2026 

KBN* 20090718 77,0  77,0 77,0 19.12.2029 

KBN *20110109 108  108,0 108,0 19.03.2031 

KBN* 20160146 192,3  192,3 192,3 16.03.2046 

KBN* 20160149 56,1  0 0 06.08.2046 

KBN* 20170177  103,5  0 0 14.03.2047 

KBN* 20180115 165,2  165,2 165,2 16.09.2020 

DNB 133,6  133,6 133,6 24.09.2019 

KBN   159,6 159,6 17.03.2021 

KLP    140,0** 23.05.2039 

Danske Bank    150,0 21.08.2020 

Totalt 1 564,26  1 564,26 1 704,26   
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*KBN er forkortelse for Kommunalbanken  

  

I overnevnte tabell er også byggelån inkludert. Volum byggelån har i samme periode utviklet seg slik: 

Dato 31.12.2017 30.04.2019 31.08.2019 

Volum byggelån 46,1 46,1 46,1 

 

3.4.3 Nøkkeltallsopplysninger for gjeldsportefølje: 

Nøkkeltall 31.12.2018 30.04.2019 31.08.2019 

Vektet løpetid for portefølje (år) 8,3 år 7,8 år 7,4 år 

Gjennomsnittsrente 1,773 % 1,774 % 1,92 % 

 

Fordeling fast og flytende rente: 
tall i millioner 

 31.12.2018 30.04.2019 31.08.2019 

Volum sikret 75 75 75 

Hovedstol 1 564,26 1 564,26 1 704,26 

Sikringsgrad i % 4,8 % 4,8 % 4,4 % 
 

Per 31.08.2019 er NOK 75 mill. av gjelden rente sikret ved bruk av en rentebytteavtale. 

Gjeldsporteføljen kan maksimalt ha en fastrenteandel på 20 % med rentebinding over 1 år i henhold 

til kommunens Finansreglement. Det er per i dag ingen nedre grense for andel gjeld som skal være 

rentesikret. 

 

3.4.4 Endringer siden forrige rapport: 

Siden fremleggelse av forrige rapport har lån nr i DNB på 150 millioner forfalt og blitt refinansiert i 

Danske til vilkår 3 mnd Nibor med fast margin. Kommunalbanken regulerte sin rente opp med 0,20 

prosentpoeng med virkning fra 23. april. 

3.4.5 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet: 

Finansforvaltningen i Frogn kommune viser ingen avvik fra rammene i finansreglementet. 

Finansreglementet er av uavhengig kompetanse vurdert i tråd med forskrift om kommuners og 

fylkeskommunes finansforvaltning. 



36/19 Frogn kommune - 2. Tertialrapport 2019  - 19/00159-1 Frogn kommune - 2. Tertialrapport 2019  : Tertialrapport nr 2 2019 rapport

17 
 

3.5 Balanse - status disposisjonsfond 

Status disposisjonsfond (tall i 1000)  
  Beløp 

Inngående balanse 2019 105 195  

Avsetning regnskapsmessig mindreforbruk 2018 0 

KS 7/19 Tilleggsbevilgning til frivillige organisasjoner og foreninger -260  

KS 71/19 Fysioterapihjemmel i Drøbak sentrum -203 

Driftsutgifter Bølgen før oppstart -22 500 

Prognose netto drift inkl. selvkost og DFI KF 2019 (bruk av fond)* -9 500 

Balanse per 30.4.2019 72 731   
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3.6 Investering – status prosjektene 

Budsjettendringene som er gjort gjelder i hovedsak mindre-/merforbruk på prosjektene pr. 

31.12.2018 som er overført til 2019. 

Nr. Prosjektnavn 
Regnskap pr 

31.8.19 Budsjett 
Budsjett 

endringer 
Revidert 
budsjett 

1 Helsebygg 86  0  -3 082  -3 082  

2 Helsebygg - Inventar og utstyr  1 320  505  4 309  4 814  

3 Investeringer i boliger 6 112  82 992  27 204  110 196  

4 Investeringer i boliger til bosetting av flyktninger 0  -15 000  15 000  0  

5 Risiko og sårbarhet 27  2 500  1 623  4 123  

6 Startlån  -2 795  20 000  30 000  50 000  

7 Hovedplan vann og avløp 11 422  35 450  11 281  46 731  

8 Dypvannskai og nytt akvarium 109  0  477  477  

9 Maskinpark MIK  2 678  3 500  -1 987  1 513  

10 Kommunale veier  7 240  8 000  12 985  20 985  

11 IKT investering 256  2 000  11 418  13 418  

12 IKT investering skole 917  2 300  1 399  3 699  

13 Agresso Follo 924  2 000  2 810  4 810  

14 Tiltaksplan IFN 745  1 950  3 689  5 639  

15 Elektronisk arkiv  0  0  3 732  3 732  

16 Trafikksikkerhetstiltak  17  2 500  -1  2 499  

19 Flerbrukshus 3 752  0  -671  -671  

20 Svømme/badeanlegg  158 291  90 000  9 266  99 266  

21 Seiersten stadion, oppgradering 1 103  0  5 178  5 178  

22 Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018 332  0  8 004  8 004  

24 Tinglysning 340  500  1 494  1 994  

25 Akvariet, oppgradering 10  1 000  2 487  3 487  

29 Uteleker, skoler og barnehager 791  1 000  1 144  2 144  

30 Badeparken, rehabilitering 405  4 000  20 332  24 332  

31 Egenkapitalinnskudd KLP 0  2 300  -188  2 112  

32 Rehabilitering bygg 2 311  12 600  6 766  19 366  

33 Nedgravde søppelkontainere 76  0  6 830  6 830  

36 Kopås -5 894  0  -225  -225  

37 Seiersten bad 0  11 000  0  11 000  

38 Rehabilitering av brygger og havner 23  0  3 450  3 450  

39 Toalett Gyltholmen 0  0  369  369  

40 Maskinpark Eiendom 438  350  344  694  

42 Vestbyveien – trafikksikkerhetstiltak 1 499  0  15 520  15 520  

44 Sti Rogneveien 0  0  180  180  

46 Universell utforming 334  1 000  0  1 000  

47 Follo barne- og ungdomsskole 0  2 500  321  2 821  

50 Grunnerverv 5  0  177  177  

52 Oppgradering Garderveien 3 030  0  324  324  

54 Energy Performance Contracting 205  0  4 567  4 567  

57 Rømningsvei Heer 0  0  -6  -6  

61 Rehabilitering Hospitalet 98  0  6 571  6 571  

62 Skanseveien 40 147  0  -62  -62  
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Nr. Prosjektnavn 
Regnskap pr 

31.8.19 Budsjett 
Budsjett 

endringer 
Revidert 
budsjett 

63 Oppgradering Smia 405  0  1 145  1 145  

65 Prosjektering Gropa 118  5 000  800  5 800  

67 Bomberom Drøbak skole HP 2018-2021 97  0  97  97  

68 Oppgradering brann formålsbygg 85  750  730  1 480  

69 Skatepark Seiersten 855  0  1 101  1 101  

70 Oppmålingsutstyr 0  0  0  0  

71 Velferdsteknologi 63  2 000  4 750  6 750  

72 Inventar kontorer Frognhallen 0  0  -253  -253  

73 Inventar/ møbler kommunale formålsbygg 44  0  400  400  

74 Rehabilitering gamle gymsal Drøbak skole 315  6 000  5 784  11 784  

98 Investering Kirken 500  500  0  500  

100 Ullerud helsebygg  inventar A-bygg og bofellesskap 322  0  505  505  

101 Paviljong Seiersten skole 26  0  -1 233  -1 233  

102 Forprosjekt fortau ved Elleveien 0  0  1 243  1 243  

103 Konseptutredning nytt rådhus 618  0  -165  -165  

106 Utlån Drøbak Frogn Idrettsarena KF 0  0  -9 111  -9 111  

107 Biblioteket, digitalisering 0  0  -19  -19  

108 Forsk.gang- og sykkelsti Dalsbekk - Glennekrysset 0  0  205  205  

109 Julebelysning Drøbak sentrum 0  0  80  80  

110 Vann- og avløpsledning Odalen - Haveråsen 0  0  -1  -1  

111 Brygger sjøtorget 17  0  0  0  

112 Parkeringsautomater 0  0  113  113  

113 Relokalisering av Bilitt barnehage 13  0  1 900  1 900  

114 Gropa ladestasjoner 0  0  63  63  

  Sum 199 831 289 197 221 163 510 360 

 

Budsjettendringer i kolonne 3 er ubrukte bevilgninger fra 2018 samt nye bevilgninger i 2019.  

3.7 Kommentarer til prosjektene 

1. Helsebygg 

Ferdigattest foreligger og det er ferdigstilt.  

 

2. Helsebygg - Inventar og utstyr 

Det er kjøpt inn inventar og utstyr til det nye helsebygget, men det gjenstår noe inventar og 

utstyr til 4. etasje som blir kjøpt inn i 2019.  

 

3. Investeringer i boliger 

Trekanttomta og Belsjø terrasse 

Planleggingen av Belsjø terrasse startet i 2013. Reguleringsplanen ble endelig godkjent i 

februar 2016. 

 

Kommunestyret 2015-2019s vedtak 15.02.2016: Kommunestyret i Frogn slutter seg til 

rådmannens vurdering og vedtar planforslag for Belsjø terrasse, planID 067-0100 med 
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endringer som fremkommer av rådmannens notat av 29.1.2016. Vedtaket er fattet i medhold 

av plan- og bygningsloven § 12-12. 

 

Åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger ble kunngjort høst 16/vinter 17. 3. 

april 2017 ble kommunestyret orientert om at konkurransen måtte avlyses på grunn av at 

det forelå kun ett tilbud som la alt for høyt i pris. 

Planleggingen av fremtidig disponering av trekanttomten startet også i 2013. Der ble 

reguleringsplanen vedtatt i juni 2017. 

 

Kommunestyrets vedtak 19.06.2017: Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering og 

vedtar detaljregulering for Ullerud terrasse- trekanttomta datert 07.04.17 med følgende 

endring: Bestemmelser datert 20.05.17, § 7.5, 3. ledd erstattes med følgende: Minimum 1 

parkeringsplass per boenhet skal være tilrettelagt for lading av utslippsfritt kjøretøy. 

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 

 

Deleprosess for Trekanttomten ble iverksatt i 2017 og det ble gjennomført forberedelser for 

å gjennomføre en ny anbudskonkurranse der prosjektene på Belsjø terrasse og Ullerud 

terrasse (Trekanttomta) skulle gjennomføres som en og samme entreprisekontrakt. 

Gjennomføringsmodellen ble godkjent av kommunestyret i juni 2018.  

Kommunestyret 2015-2019s vedtak 11.06.2018: Konkurranse om bygging av omsorgsboliger i 

Belsjø terrasse og Ullerud terrasse gjennomføres i samsvar med vedlagt 

konkurransebeskrivelse. Hvilket innebar på det tidspunktet: 

 Belsjø terrasse: Består av 17 omsorgsboliger. Frogn kommune er byggherre. 
Totalentreprenøren oppfører disse iht kontrakt Restarealet på tomten selges til 
totalentreprenøren ved kontraktinngåelse, ca. en dekar, til en pris lik takst og forplikter seg til 
å realisere den vedtatte planen.. Totalentreprenøren er selv byggherre, oppfører og selger de 
kommersielle boligene.  

 Ullerud terrasse: Består av 8 omsorgsboliger. Frogn kommune er byggherre. 
Totalentreprenøren oppfører disse iht kontrakt. Restarealet på tomten selges til 
totalentreprenøren som del av kontrakten, ca. sju dekar, til en pris lik takst og forplikter seg 
til å realisere den vedtatte planen.. Totalentreprenøren er selv byggherre, oppfører og selger 
de kommersielle boligene. 
 
Åpen anbudskonkurranse ble deretter gjennomført høst 18/vinteren 19. Mottok ett tilbud 

som ble avvist. Forberedelser for ny kunngjøring pågår – ren totalentreprise.  

Det fradelte arealet på Trekanttomten selges nå og gjennomføres gjennom megler.  

Det legges videre opp til bygging av omsorgsboliger på hele arealet ift Belsjø terrasse. Ny sak 

om bygging av omsorgsboliger på Belsjø terrasse og Ullerud terrasse er under forberedelse til 

kommunestyret. Dette har særlig sammenheng med de siste innspill fra Husbanken.  

Skogveien 

Prinsippvedtak om at kommunen selger eiendommer/tomtearealer ferdigregulert. 

Planarbeidet startet opp i 2013. Planforslag ble fremmet for førstegangsbehandling i HMPB 

første gang i 2014. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker vedtok i møte den 

17.11.2014: Forslag til detaljregulering for Skogveien 31-25 sendes tilbake til rådmannen for 

fornyet behandling. Følgende føringer gjelder for videre behandling: 
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-Høyder skal så langt det er mulig være i tråd med kommuneplanens bestemmelser  

-Det vurderes rekkehusløsninger i felt C og D  

-Det vurderes variert takutforming 

Føringene var av en slik karakter at man i realiteten måtte starte på prosessen på nytt. Etter 

en lang påfølgende prosess ble reguleringsplanen endelig vedtatt av kommunestyret 

22.10.18.  

Kommunestyrets vedtak 22.10.2018: Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering og 

vedtar detaljregulering for Skogveien 31-35 m.fl datert 13.06.2017 med tilhørende 

bestemmelser datert 03.08.2017. Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 

12-12. 

Reguleringsplanen ble imidlertid påklaget og man valgte avvente salgsprosessen til klagene 

var avklart hos Fylkesmannen. Disse var avklart mai 2019 og salgsprosessen er nå iverksatt 

gjennom megler.  

Grande 

Utviklingsprosessen for Grande startet i 2014 med utredning av ulike alternativer for 

utviklingen av eiendommen med Grande sykehjem. Kommunestyret ble presentert for tre 

prinsipielle utviklingsmodeller.  

• Eksisterende sykehjem rives til fordel for bygging av småhus på størrelse med øvrig 

bebyggelse i området.  

• Eksisterende sykehjem rives til fordel for bygging av små boligblokker med heis og 

trapperom i midten med felles underjordisk parkeringsanlegg. • Eksisterende sykehjem 

bevares og utvikles til boliger, subsidiært til næringslokaler.  

Kommunestyrets vedtak av 09.11.2015 var deretter at Rådmannen gis fullmakt til å 

gjennomføre reguleringsarbeid på eiendommen med gnr/bnr 86/338 og 86/342 (Sorenskriver 

Ellefsensvei 28) og bes fremme forslag til detaljplan som innebærer at eksisterende 

bygningsmasse beholdes og rehabiliteres til boliger. 

Den påfølgende reguleringsprosessen startet i 2016 og planen ble vedtatt i juni 2019.  

Kommunestyret 2015-2019s vedtak 17.06.2019: Kommunestyret vedtar forslag til 

detaljregulering for Grande, som vist på plankart datert 29.09.17, rev. 28.03.2019 med 

tilhørende beskrivelse datert 29.09.17, rev. 28.03.2019 med følgende endringer i 

bestemmelser revidert 28.03.2019:  

1) §3.1 d: «Grandebyggets hovedkonstruksjon skal bevares.» er lagt til.  

2) §3.1 l: «Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense. Det gjelder generelt 5 

m byggegrense rundt nettstasjoner. Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte 

byggegrenser og kommer i tillegg til tillatte utnyttelsesgrad.» er lagt til.  

3) §3.5: «Grunnforholdene skal vurderes. Sammen med rammesøknad skal det foreligge en 

geoteknisk vurdering av grunnforholdene.» er strøket.  
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4) §5.1 h: På takterrassen er avstanden fra fasadeliv til rekkverket endret fra «50cm» til 

minimum «1,2 meter».  

5) §5.1 q: «Det skal etableres grillplass på takterrasse i henhold til utomhusplanen» er 

strøket. I paragraf 5.6 (f-GN og f-BUT) legges følgende punkt inn: - Ved beplantning skal 

fortrinnsvis stedegne / lokale planter, som bidrar til naturmangfold og gode levevilkår for 

pollinerende insekter benyttes.  

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. 

Kommunestyrets vedtak av 17.06.19 er imidlertid påklaget og salgsprosessen gjennom 

megler vil først starte når klagene er avklart hos Fylkesmannen (vinter/vår 2020).  

 

Husvikveien 

Kommunestyret vedtok 13.05.2019 i sak 57/19 detaljregulering for gnr. 86 bnr. 147, 

«Husvikveien 5. Kommunestyret vedtok i samme møte at forsterkede omsorgsboliger for 

mennesker med ROP- lidelser etableres i Husvikveien 5. Rådmannen holder nye 

informasjonsmøter med nabolaget knyttet til målgruppen. Hensiktsmessigheten av 

beliggenheten til boligen skal evalueres etter 2 år, der både ansatte, beboere og naboer får 

anledning til å svare. Dersom det viser seg at beliggenheter ikke er gunstig for beboernes 

behov, eller medfører uønskede konsekvenser for nabolaget, kan bygningen på sikt overføres 

til andre brukergrupper og forsterkete omsorgsboliger flyttes eller bygges opp et annet sted. 

Reguleringsplanen er imidlertid påklaget. Kommunestyret behandlet klagesakene i møte av 

4. november 2019 og oversendes Fylkesmannen for avgjørelse. Åpen anbudskonkurranse for 

bygging av omsorgsboligene vil bli gjennomført så snart klagesakene er avklart (tentativt 

våren 2020). Målet er at omsorgsboligene vil være ferdigstilt i løpet i 2021.  

 

Dyrløkkebakken 

Planprogram for bygging av inntil 90 omsorgsboliger ble vedtatt av kommunestyret 2. 

september 2019. Arbeid med reguleringsplan og skisseprosjekt pågår. Reguleringsplan vil 

fremmes for førstegangsbehandling i HMPB og skisseprosjekt vil fremmes for 

kommunestyrets godkjenning i løpet av første kvartal 2020. Målet er at omsorgsboligene vil 

være ferdigstilt i 2023. 

 

4. Investeringer i boliger til bosetting av flyktninger 

En bolig på Haneborgenga er kjøpt. Nye oppkjøp vurderes i byggetrinn 2.  

 

5. Risiko og sårbarhet 

Brannsikkerhetsprosjektet i gamle Drøbak er tildelt midler fra riksantikvaren. Hele saken er 

oversendt Sweco som sluttfører saken. Forventet ferdigstilt i løpet av 1. tertial 2020. 
 

6. Startlån 

Frogn kommune søker hvert år Startlånmidler fra Husbanken for videretildeling av Startlån til 
innbyggere som ikke får lån i bank. Videretildeling skjer iht Retningslinjer for Startlån for 
Frogn kommune og de føringer Husbanken har for ordningen. Låntakere må ha langvarige 
problemer med å finansiere egen bolig og de må ha benyttet muligheten til sparing, samt 
selvfølgelig ha betjeningsevne. 
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Kommunestyret vedtok i juni 2019 opptak av ytterligere kr. 30 mill. fra Husbanken. Alle 
midler er bundet opp i lånetilsagn. Årsaken til økning av låneopptak fra 20 millioner kroner til 
50 millioner kroner er;  
- Etter at Finansreglementet ble innført har kommunen hovedsakelig fullfinansiert 

boligkjøp (opptil 100%). 
- I motsetning til tidligere da Startlån hovedsakelig ble brukt til Toppfinansiering (med 

prioritet etter bank)  
- Prisnivået på boliger har økt  
- Vi har i større grad finansiert familieboliger og ikke små boliger  
 
Frogn kommune har fokus på å hjelpe prioriterte grupper, som er barnefamilier og leietakere 
i kommunale boliger.   
 

7. Hovedplan vann- og avløp 

Ny hovedplan for drikkevann og avløp er ferdigutarbeidet. Hovedplan for drikkevann ble 

vedtatt i desember 2017. Tiltakene er innarbeidet i HP 2019-2022. 

 

Rehabilitering av det kommunale nett gjennomføres fortløpende. Første fase av etablering 

av overvannsanlegg frem til Gulliksbakken er ferdigstilt. Fase to er ferdig prosjektert. 

Tillatelse etter plan- og bygningsloven foreligger, og oppstart blir høsten 2019. På 

renseanlegget skal det dekkes til bassengene og settes inn nytt lysarmatur. Forventes 

ferdigstilt høsten 2019. 

Nytt VA-anlegg langs Gylteveien er ferdig prosjektert. Gjennomføring av første fase startet i 

oktober 2019. 

 

Nytt høydebasseng på Granheia er ferdig. Det er gitt midlertidig brukstillatelse.  

 

Nytt avløpsanlegg for Strandveien er ferdigprosjektert og anbudsdokumentene er under 

utarbeidelse.  

 

Etablering av overvannsanlegg ved Ringedammen er gjennomført. Dette skal håndtere 

overvann fra Husvik. Tillatelse etter plan- og bygningsloven foreligger.  

 

Prosjektet med fjernavlesning av vannmålere startet i 2018. Per 4.11.2019 er 5326 målere 

skiftet. Det gjenstår ca 260 målere.  

 

Det investeres i en slambil som etter hvert skal overta tømming av spredt avløp i kommunen.  

 

Oppgradering av ledningsnettet (vann) er bestilt og arbeidet ble startet opp i 

Lensmannssvingen. Der er arbeidene ferdige. Videre fremdrift er golfbanen, ved Smieveien, 

og siste del av Holter terrasse.  

 

Oppgradering av avløpsnettet er bestilt for Dyrløkke til Ullerud. Holter terrasse samt fra 

Skorkeberg til Vestbyveien gjennomføres i løpet av 2019. 

 

8. Dypvannskai og nytt akvarium 

Det er vedtatt å gå videre med å utrede dypvannskai. Arbeid med reguleringsplan pågår. 
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Utredning av nytt akvarium er stilt i bero. 

 

9. Maskinpark MIK - vei 

Feiemaskin er anskaffet våren 2019.  

Hjulgraver er anskaffet våren 2019. 

Oppsamler er anskaffet høsten 2019. 

 

10. Kommunale veier 

Det er etablert 5 ladestasjoner, med 10 ladepunkter, for elbiler på Bankløkka. Kartlegging av 

alle veilysanlegg for kommunale veier er ferdigstilt. Dette med tanke på etablering av egen 

strømmåler som følge av pålegg fra DSB. Det er påbegynt utskifting av armaturer til LED-

armaturer.     

 

Traseen for nytt fortau langs Elleveien er ferdig prosjektert. Kostnadsestimatet er 25 

millioner kroner. Dette inkluderer fortau, ny belysning og rehabilitering av veien. Midler til 

reguleringsarbeid ble trukket ved behandlingen av 1. tertial. Midlene er i november 2019 

bevilget igjen av kommunestyret. Reguleringsarbeid kan da starte. 

 

Det må bevilges midler til grunnerverv for å få gjennomført prosjektet. 

 

11. IKT investering 

Beløpet gjelder digitalisering og utvikling av IKT infrastruktur, det vises til vedtatt 

Handlingsprogram 2018 – 2021, del 9. Aktuelle digitaliseringstiltak er under kartlegging. 

  

12. IKT investering skole 

Forventet at hele Frognskolen har innført digital skole høsten 2018.  

 

13. Agresso Follo 

Frogn er vertskommune for Agresso (kommunenes økonomisystem) samarbeidet mellom 

kommunene Nesodden, Ås og Vestby. Frogn som vertskommunene forskutterer alle 

investeringer og de 3 andre kommunene nedbetaler investeringene til Frogn over en 5 

årsperiode. Det gjennomføres for tiden et forprosjekt der det vurderes hvordan kommunene 

kan bli mer lik i oppbyggingen for å oppnå ytterligere samordningsgevinster innenfor innkjøp 

og implementering av nye digitaliseringsløsninger. Forprosjektet er ferdig behandlet ca 15. 

juni. Det skal også gjennomføres en oppgradering til ny versjon av økonomisystemet i 

august/ september 2018.  

 

14. Tiltaksplan IFN 

Rehabilitering av første delen av Lysløypa er ferdig. Rehabilitering omfatter strekningen fra 

Seiersten og opp til Heer. Rehabilitering av siste delen (fra rundløypa til Ytre Hallangsveien) 

er startet, og forventes ferdig i 2019. 
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Videreføring av turnhall på Høyås: DFI har på nytt blitt informert om at de må kontakte et 

firma for å få bistand til arbeidet etter plan- og bygningsloven. Kommunen har anbefalt å 

regulere området. 

 

15. Elektronisk arkiv 

Prosjektet ferdigstilles i 2019.  

 

16. Trafikksikkerhetstiltak 

Det blir en forsinkelse av noen av tiltakene som er prioritert for 2019 fordi tiltakene krever 

grundigere prosjektering, grunnerverv og/eller søknad og tillatelse etter plan- og 

bygningsloven. Nytt autovern er under oppsetting i Solveien og Slyngveien.  

 

Ekstra autovern, 150 m, planlegges i Kirkeveien, ferdig i november 2019. 

Parkeringsreguleringstiltak på Seiersten, skoler og kommunale bygg er planlagt, og skilter 

monteres 4. kvartal 2019. 

 

19. Flerbrukshus 

Sluttoppgjør er ferdig. Totalt merforbruk på 4,4 millioner som følge av etterarbeider og forlik 

med entreprenør.  

 

20. Svømme/badeanlegg 

Offisiell åpning av hele anlegget 8. juni. Prøvedrift pågår.  

 

21. Seiersten stadion, oppgradering 

Reklamasjonssak pågår vedrørende undervarme og kunstgressmatte. Varmekilde byttes og 

arbeidene startet i juni og ferdigstilles i november 2019. 

 

22. Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018 

Det er et prosjekt på å bygge om energisentral som gjenstår. Dette er på Dyrløkkeåsen skole. 

De andre er ferdigstilt i henhold til planen.  

 

24. Tinglysning 

Nye ressurser er satt i prosjektet. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med Statens kartverk for å 

få fart i arbeidet. Fokusområdet for 2019 er Gamle Drøbak.  

 

25. Akvariet, oppgradering 

Det holdes av oppgraderingspenger for å møte nye forskriftskrav som kan komme. 

Bygningsmessige tiltak i resepsjonsområdet gjennomføres i 2019.  Turistkontoret: Etablere et 

mer moderne og funksjonelt lokalet. Som er innbydende for publikum. Det ble påbegynt 

arbeider på forsommeren for å forberede dette arbeidet. Deriblant endring av vegger, satt 

opp vegg og noe malearbeider. 

 

Interiørarkitekt er nå inne sammen med turistsjef for å se på løsninger for det fremtidige 

turistkontoret. Når en har kommet opp med forslag til løsning og fått priset denne, vil 

elektriker og tømrer komme inn for å få dette gjennomført – dersom det er innenfor de 

rammene en har.  
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Inngangspartiet: Det er som kjent felles inngangsparti. Dette fremstår som mørkt og lite 

innbydende. Etableres en løsning som er lysere og mer åpen. Medfører at det gjøres 

endringer fra inngangsparti og inn til turistkontor, male opp i lysere farger. Akvariet skal også 

gå i dialog med Lutefiskmuseet for mulig flytting av dette. 

 

Arbeidet med inngangsparti ses i sammenheng med Turistkontoret. 

Bygget for øvrig: Ventilasjonen må gjennomgås for hele bygget (- Fergeselskapet). Arbeidet 

ikke påbegynt. 

 

Fasade og toalettfasiliteter bør det også gjøres noe med – kun hatt idémyldring og befaring 

av dette. 

 

       29. Uteleker, skoler og barnehager 

Sogsti skole ferdigstilt 2019. Trollberget barnehager oppgraderes høsten 2019. De prioriterte 

områdene er gjennomført.  

 

30. Badeparken, rehabilitering 

Forvaltningsplan vedtatt med fire hovedområder som utføres fortløpende. Beløpet er 

bevilget generelt til rehabilitering av Badeparken. Til nå er det utbedret rekkverk og gjerder i 

parken grunnet publikums sikkerhet. Deler av parken, langs sjøen, er av sikkerhetshensyn 

sperret av på grunn av fare for utrasing av steinmur. Geolog er kontaktet for å kartlegge 

arbeidet. Konsulentselskap utformer konkurransegrunnlag for utbedring av området. Det ble 

satt opp korridorer fra stranda og promenaden under badesesongen. 

 

31. Egenkapitalinnskudd i KLP 

Egenkapitalinnskuddet i KLP betales inn på slutten av året.  

 

32. Rehabilitering bygg 

Dette er et oppgraderingsprosjekt av stor betydning for å møte krav til innemiljø i 

kommunale bygg. Flere prosjekter gjennomføres i 2019. Bevilgningen er fordelt ut til 13 

mindre prosjekter med egen gjennomføringsplan.  

 

Disse prosjektene er gjennomført:  

- Solavskjerming Ullerud sykehjem 

- Solavskjerming Ullerud barnehage 

- Ferdigstilling Kopås 

- Oppføring av moduler på Bilitt 

- Boder Skanseveien 

- Overvannskum Seiersten i forbindelse med Aktivitetsparken 

- Smia ferdigstillelsesarbeider 

- Pipe og rehabilitering på Brevik velhus 

- Dal skole SD energisentral 

- Dyrløkkeåsen barnehage, 5 nye aggregater og fått de på Niagara (SD styring) 

- Sogsti skole- integrering av skolen til Niagara 

- Drøbak gjestehavn – Integrering SD anlegg 
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- Drøbak båthavn, nytt toalettanlegg 

- Dyrløkkeåsen skole. Bytte ut lysarmturer i hallen til LED. Eksisterende lyskilder går ut av 
produksjon 

- Bestilt nytt toalettanlegg på Follo Museum.  
 

33. Nedgravde søppelkontainere 

Tiltaket er prosjektert og første utkast til anbudsdokumentene utarbeidet. Det gjenstår 

likevel avklaringer av noen plasseringer.  Kommunen har mottatt en henvendelse fra Bråthan 

om mulig samarbeid knyttet til etablering av et garasjeanlegg ved Jørnsebakken. Et slikt 

samarbeid kan bidra til å minske kommunens økonomiske bidrag i etablering av nedgravde 

løsninger. Dialog mellom kommunen og Bråthan pågår. Garasjeanlegget krever 

reguleringsplan. 

  

36. Kopås 

For mye fukt til å kunne sikre en varig fasade. Ferdigstilles våren 2020.  

 

38. Seiersten bad 

Ombygging av Seiersten bad til klasserom er stoppet midlertidig. Ombygging av Seiersten 

bad avventer en helhetsvurdering av romsituasjonen på Seiersten skole. Forventer ikke 

oppstart i 2019. 

 

39. Rehabilitering av brygger og havner 

Utskiftinger av kjettinger og moringer på gjestehavnen gjennomføres sommeren 2019. 

Reparasjon av Brevik brygge igangsettes høsten 2019.  

Alle flytebrygger er rehabilitert før sommeren 2019.  

 

40. Toalett Gylteholmen 

Vann og avløp er ferdig prosjektert. Avtale med Gylteholmen brygger AS. Vann og avløp blir 

lagt frem til kum i land. Forventet startet opp i 2019.  

 

41. Maskinpark Eiendom 

Det anskaffes ny maskin for å fjerne tagging og renholdsmaskiner.  

 

42. Vestbyveien – trafikksikkerhetstiltak 

For å gjennomføre tiltaket er det behov for en dialog med berørte grunn- og rettighetshavere 

med mål om å komme frem til minnelige avtaler. Totalt er det 44 grunneiere som må avstå 

grunn. Det tas sikte på en kunngjøring av entreprisen vil skje ved årsskiftet 2019/2020. 

Arbeidet med grunnerverv er igangsatt. 

 

44. Sti Rogneveien 

Saken er tidkrevende da det er ny eier av grunn. Det søkes å komme til enighet med ny 

grunneier. 

 

47. Follo barne- og ungdomsskole 

Sluttavregning på prosjektet er mottatt og prosjektet er avsluttet.  
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50. Grunnerverv 

Gjenstående midler fra 2017, brukes til grunnerverv der det ikke er beboelig areal.   

 

52. Oppgradering Garderveien 

Tiltaket er ferdig dypstabilisert og topplag/slitelag legges sommeren 2019. Autovern er satt 

opp på de mest strategiske stedene. Totalt ca. 700 meter.  

 

54. Energy performance contracting (EPC) 

Prosjektet sluttføres delvis med nye entreprenører. Det er byttet vinduer på Drøbak og Dal 

skole. Restrerende midler fordeles og brukes våren 2020.  

57. Rømningsvei Heer 

Rømningsveien er etablert.  

 

61.  Rehabilitering Hospitalet 

Bevilget 580 000,- til maling av vinduer og fasader.  

I HP 2018 (18.12.17) ble det bevilget ytterligere 6 millioner for vedlikehold av bygningen.  

Spesialkompetanse på gamle tømmerbygg ble engasjert fra konsulentfirmaet WSP og ved 

hjelp av disse er det foretatt ytterlige tilstandsundersøkelser og befaringer med 

representanter fra Fylkeskultursjefen, På bakgrunn av undersøkelsene ble det sendt inn 

søknad om dispensasjonssøknad fra fredningsbestemmelsen om å få lov til å ta panel av 

bygget på 4 steder. Denne dispensasjonen ble gitt i 13. juni 2019 og etter dette er 

engasjering av godkjente tømrefirma skjedd. Utførelsen av utvidet undersøkelse vil skje i uke 

43 eller 44. Firmaet Frank Kristiansen er engasjert for å utføre nødvendig demontering av 

panelene. Konsulent, byplanlegger og Akershus fylkeskommune samarbeider rundt hvilke 

tiltak som skal gjennomføres.  

62. Skanseveien 40 

Prosjektet er ferdigstilt.  

63. Oppgradering Smia 

Det er bevilget kr 3 MNOK til etablering av kjøling og ferdigstilling av bygg- og 

utomhusarbeider. Kjøling og ventilasjon er etablert. Nye inntaksrister er på plass og 

asfaltering er utført. Brukermøte er gjennomført for å prioritere videre arbeid. Tegninger er 

omforent med bruker av bygget. Nytt tak utenfor kapellet er ute på anbud nå.  

 

65. Prosjektering Gropa 

Prosjektet er klart til å søke om byggetillatelse med igangsettelse etter godkjenning vår 2020 

 

67. Bomberom Drøbak skole HP 2018-2021 

Rømningsveier er ferdigstilt. Gjenstående midler flyttes til EPC-prosjektet. 

 

68. Oppgradering brann formålsbygg 

Prosjektering pågår. Brannteknisk rapport på, Rådhuset, Kino og Seiersten skole er mottatt. 

Arbeider igangsettes med entreprenør sommer 2019. Videreføres til gjennomføring 2020.  
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69. Nærmiljøanlegg (skatepark) Seiersten 

Parken åpnet 1. mai, med offisiell åpning 24. mai.  

70. Oppmålingsutstyr 

Utstyret er anskaffet i 2018 og prosjektet er avsluttet.  

71. Velferdsteknologi 

Digitaliseringsprosjekt igangsatt og Frogn er koblet på løpet i Follo 

 

72. Inventar kontorer Frognhallen 

Inventar er kjøpt inn og kontorer er innredet.  

73. Inventar/ møbler kommunale formålsbygg 

Investering gjennomført.   

74. Rehabilitering gamle gymsal Drøbak skole 

Brukermøte er gjennomført og prosjektering igangsatt og forventes ferdig vår 2020.  

Byantikvar og byplanlegger er involvert i planlegging og søknader. Igangsettelse forventes 

høsten 2019 og ferdigstillelse i 2020. I HP 2018 (18.12.17) ble det bevilget 6 millioner til 

musikken og frivillighetens hus. For HP 2019 ble det bevilget ytterligere 6 millioner. Full 

finansiering har ikke vært fullt tilgjengelig før i år.  

Verbalvetak ble fattet 18.12.2017.  

Etter vedtaket er det foretatt behovsavklaringer med lag og foreninger som er engasjert i 

bygningen. Ut fra disse ønskene er det foretatt en mulighetsstudie og laget noen alternativer. 

Parallelt er det gjennomført utredninger i forhold til brann- og ventilasjonsforutsetninger for 

å få en totalforståelse av forutsetningene som er må legges til grunn for endelige løsninger. 

Ut fra forutsetningene er det tegnet ut et eksteriørmessig alternativ, som er oversendt til 

Byantikvar for innspill. Videre arbeid er å kalkulere de forskjellige alternativer og fremme sak 

for valg av løsning med endelig finansieringsvedtak. 

98. Investering Kirken 

Bevilgningen på 500 tusen kroner er ikke overført per 2. tertial.  

100. Ullerud helsebygg inventar og utstyr 

Det blir kjøpt inn utstyr til Bygg A og Bofellesskapet i løpet av 2019.  

 

101. Paviljong Seiersten skole 

Paviljongen er etablert og i drift. Prosjektet er ikke finansiert, men vurderes i sluttoppgjøret 

om Bølgen. Paviljongene tas ned sommeren 2020 på grunn av nedgang i elevtall i skolen.  

102. Forprosjekt fortau Elleveien 

Utredningsarbeid ferdig.  

 

103. Konseptutredning nytt rådhus 

Konseptutredningen ferdig og prosjektet er satt i bero.  
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106. Utlån Drøbak Frogn Idrettsarena KF 

Internt prosjekt. 

 

107. Biblioteket, digitalisering 

Prosjekt avsluttet i 2018. 

 

108. Forsk.gang- og sykkelsti Dalsbekk – Glennekrysset 

Prosjekt avsluttet i 2018. 

 

109. Julebelysning Drøbak sentrum 

Prosjekt avsluttet i 2018. 

 

110. Vann- og avløpsledning Odalen – Haveråsen 

Prosjekt avsluttet i 2018. 

 

111. Brygger sjøtorget 

Prosjekt avsluttet i 2017. 

 

112. Parkeringsautomater 

Prosjekt avsluttet i 2018. 

 

113. Relokalisering av Bilitt barnehage 

Relokalisering av Bilitt barnehage. 

 

114. Gropa ladestasjoner 

Prosjekt avsluttet i 2017. 

3.8 Forslag til justeringer i investeringsbudsjettet,  

Tabellen nedenfor viser rådmannens forslag til justeringer i investeringsbudsjettet.   

Nr. Prosjektnavn 

Revidert Forslag til Nytt 

Budsjett 
1 000 kr 

Justering 
1 000 kr 

Budsjett 
1 000 kr 

20 Svømme-/badeanlegg 99 266 92 923 192 189 

 Endret finansieringsbehov 99 266 92 923 192 189 

 

Som følge av rådmannens forslag til justeringer av investeringsbudsjettet, endres kommunens 

finansieringsbehov som vist i tabellen under. 

                  Beløp i 1 000 kroner 

Endret låneopptak 174 339 

Endret låneopptak/tilskudd fra Husbanken 0 

Endret momskompensasjon 18 585 

Forskuttert erstatning 0 

Bruk av disposisjonsfond 0 

Sum finansiering 192 923 
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3.8.1 Kommentarer til foreslåtte justeringer 

- Manglende salgsinntekter fra tidligere års budsjetter 

o Det ble i 2015 og 2018 budsjettert med henholdsvis 70 millioner kroner og 50 

millioner kroner i forventede inntekter fra salg av eiendom. Av disse ble det kun 

regnskapsført i underkant av 20 millioner kroner. Dette gir en manglende 

finansiering av investeringsregnskapet på ca. 100 millioner kroner, som i 

regnskapsavslutningen for de respektive år ble finansiert opp ved bruk av lån. 

Dette gir seg i 2019 utslag i en manglende finansiering på ca. 100 millioner 

kroner, som må dekkes inn ved økt låneopptak. 

- Bølgen: 

o Formannskapet ble mandag 14. oktober 2019 orientert om status for 

ferdigstillelsesarbeidene på Bølgen. På bakgrunn av denne orienteringen er det 

behov for å øke rammen til prosjekt 8546 Bølgen ferdigstillelsesarbeider (rad 20 i 

tabellen) med 92,923 millioner kroner inkl. mva., som gir et revidert budsjett for 

2019 på 192,189 millioner kroner. Total bevilgning for prosjektet vil da bli 

279 390 millioner kroner inkl. mva. 
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4 Status og strategier for tjenesteutviklingen 
Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er 

kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. I vurderingen 

av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller 

bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til 

rødt. 

Kommunen leverer tjenester på et høyt nivå, og selv om vi oppnår under «godt nok» på en tredjedel 

av styringsindikatorene i gjeldende handlingsprogram må ikke dette sees på som en totalvurdering av 

kommunen. Styringsindikatorene i handlingsprogrammet er utvalgte områder vi ønsker å fokusere på 

og forbedre i perioden for å nå de langsiktige målene i kommuneplanen. Det er naturlig at dette er 

områder med forbedringspotensial. Videre bør det påpekes at oppnåelse per 2. tertial kan være lav, 

men at prognosen for indikatoren er gul eller grønn ved årsslutt. Dette er i så fall beskrevet i 

kommentaren til enkelte indikatorer.  

For å gi et mer helhetlig bilde av kommunens tjenesteproduksjon viser rådmannen til 

kommunebarometeret som rangerer alle kommunene i Norge. Her rangeres også de ulike 

tjenesteområdene hver for seg på bakgrunn av gitte kriterier. Frogn kommune er på 237. plass av alle 

landets kommuner i den endelige rangeringen til Kommunebarometeret. 
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4.1 Oppvekst og (opp)læring 

Overordnet mål fra kommuneplanen: 
 

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

 

Lærernormen, bemanningsnorm i barnehager og ny pedagognorm er innført. Alle skoler i Frogn 

kommune innfrir kravet til lærertetthet og ansettelser gjøres i takt med normens krav. Økt 

lærertetthet styrker muligheten til tidlig innsats, faglig og sosialt.  

Det er utfordrende å rekruttere barnehage lærere til barnehagene i Frogn.  Det gis dispensasjoner fra 

utdanningskravet i påvente av rekruttering.  

Læringsmiljøprosjektet, med veiledere fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger, er i sitt tredje semester. 

Drøbak skole, Seiersten ungdomsskole og Frogn vgs er med i prosjektet som skal gå over 4 semestre. 

Målet for prosjektet: Utvikle læringsmiljøet og redusere mobbingen.  

Nå har alle elever i Frogn kommune sitt eget nettbrett til bruk i undervisningen. Sogsti og Heer, som 

er de to siste skolene ut, er fornøyde med oppstart og innføring både for elever og lærere. 

Skolelosen ser resultater i flere saker, samtidig som han er med på å systematisere skolenes arbeid 

med elevenes nærvær og er deltaker i læringsmiljøprosjektet.  Han bidrar også til å sikre et godt miljø 

utenfor klasserommene. 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er styrket med en 100% stilling i 2019.  

Alle ledige stillinger i enhet for psykososialt arbeid er nå i ferd med å besettes. Opprettelse av 

faglederstillinger innebærer både en økning i bemanningen og en styrking av kvaliteten på det faglige 

arbeidet i enheten. Styrkingen er foretatt gjennom omdisponering av midler innenfor enhetens 

rammer. 

Enheten for barn unge og familier ble i 2017 fusjonert med Enhet for rus og psykiatri til Enhet for 

psykososialt arbeid. Den nye organiseringen er i gang siden mai 2018, og enheten er nå delt i fire 

tverrfaglige team. Teamene er delt slik: 0-5 år, 6-17 år, voksne og boliger. Arbeidet med 

implementering av den nye enheten vil fortsette i 2019. Hensikten med ny organisering er å 

Sikre helhet og sammenhengende tjenester: 

- I forhold til alder, overgang barn/ungdom og ungdom voksen 
- I forhold til at alle er en del av en familie eller annet nettverk 
- I forhold til likhet i tjenestetilbudet 
- Flere tjenester arbeider samtidig på flere arenaer 

Tidlig innsats: 

- Hjelp gis tidlig i fht alder og tidlig i fht problemutviklingsforløp – uavhengig av alder 
- Kortere brukerreise – enkelt å få hjelp 
- Oppdage behov for spesialisttjenester så tidlig som mulig 
- Effektiv oppgaveløsing og hjelp så fort som mulig 
-  
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Tverrfaglig arbeid der det er nødvendig: 

- Arbeide sammen om samme mål på tvers av fag og tjenester – hindre arbeid ved siden 
av/etter hverandre 

 

Utnytte enhetens kompetanse 

- På tvers av tjenester og fag 
- Internopplæring 
- Lære bort og få ny kunnskap 

 

Organisasjon i endring 

- Tiltak og metoder endres på bakgrunn av innbyggernes tilbakemeldinger 
- Vi arbeider med tiltak som virker og som er forskningsbasert 
- I 2019 innfører vi for fullt verktøy for brukermedvirkning og endringsarbeid (FIT – 

feedbackinformerte tjenester) 
Fleksibilitet i oppgaveløsningen 

- Oppgaven bestemmer hvordan den skal løses og av hvem – med mindre oppgaven bare 
kan løses av ansatte med en bestem kompetanse 

-  
Familieråd og foreldreråd er et prioriterte tiltak og har blitt brukt i enheten psykososialt arbeid, i 

skolen og som nabolagsråd i forbindelse med etablering av boliger for grupper av innbyggere, totalt 7 

råd hittil i 2019.Tiltaket har fokus på brukermedvirkning og ansvarliggjøring og gjenspeiler 

kommunens verdier på en god måte.  

Barnehagene opprettholder de oppsatte målsetningene og påbegynte prosjekter. MINOS prosjektet, 

introduksjon for minoritetsspråklige familier som skal starte i barnehagen, ble avsluttet og evaluert 

våren 2018. Prosjektet anses nå som implementert.  

Ny rammeplan for barnehager er implementert. Det arbeides med prosjekt «Frogn barnehagen», der 

kommunale og private barnehager er med. Prosjektet er finansiert av OU midler. Det vektlegges 

ledertrening, og styrking av ped. lederrollen.  Målet er at private og kommunale barnehagene skal 

samles under en felles visjon, der målet er mer likhet i tilbudet for barn og foreldre. 
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4.1.1 Styringsindikatorer oppvekst og (opp)læring 

Mål Hva skal måles? Målemetode 
 

2019 

 Kommuneplan 2012-
2024 

Måleindikatorer   Resultat 2. 
Tertial 

Ønsket Godt nok 

O 1  
Frognskolen er blant 
de 10 beste i landet 
faglig og sosialt 

O 1.1 
Grunnskolepoeng 
 
 
O 1.2 
Trivsel 7. trinn 
 
 
O 1.3 
Trivsel 10. trinn 
 

O 1.1 
Kommune- 
barometeret 
 
O 1.2 
Kommune- 
Barometeret 
 
O 1.3 
Kommune- 
barometeret 

 O 1.1 
25 pl 

 
 

O 1.2 
11 

 
 

O 1.3 
95 

O 1.1 
20. pl. 

 
 

O 1.2 
20. pl. 

 
 

O 1.3 
30. pl. 

O 1.1 
29. pl. 

 
 

O 1.2 
25. pl. 

 
 

O 1.3 
45. pl. 

 

 

O 2 
Barn som trenger 
spesiell hjelp eller 
oppfølging blir fanget 
opp tidligst mulig og 
senest før barneskole-
alder 

O 2.1 
Andel nye saker meldt EPA 
i førskolealder i forhold til 
andel barn meldt i 
grunnskolealder. 
 

O 2.1 
Intern 
kartlegging 

 O 2.1 
0,26 % 

høyere for 
de eldste. 

Altså 
motsatt av 

ønsket 

O 2.1 
Andel førskole- 
barn 5 % høyere  

enn andel 
grunnskolebarn  

O 2.1 
 

2 %  
høyere 

O 3 
Veksten i antall unge 
uføre er begrenset 
med  
20 % fra 2010-nivå til 
2020 
 

O 3.1  
Prosent uføretrygdede 18-
44 år 
 
O 3.2 
Prosentvis antall ungdom 
som føles ensom, veldig 
plaget * 
 
O 3.3 
Prosentvis antall ungdom 
som føler bekymringer, 
veldig plaget * 

 O 3.1 
 SSB  
  
 
O 3.2 
Score på 
ungdoms-
undersøkelse 
 
O 3.3 
Score på 
ungdoms-
undersøkelse 

 O 3.1 
1,7% 

 
 

O 3.2 
9% 

 
 
 

O 3.3 
13%* 

O 3.1 
1,6 % 

 
 

O 3.2 
* 
 
 
 

O 3.3 
* 

O 3.1 
1,7 % 

 
 

O 3.2 
* 
 
 

 
O3.3 

* 

 

 

O 4 
Frafall i det 
videregående  
utdanningsløpet 

O 4.1 
Ikke fullført VGS innen 5 år 
 
 
O 4.2 
Nærvær ungdomsskole 

O 4.1 
Statistikk FHI 
 
 
O 4.2 
Statistikk fra 
skolearena 

 
 
 

O 4.1 
19,6 % 
(2017) 

 
 

O 4.2 
 

O 4.1 
22 % 

 
 

 
O 4.2 

 

O 4.1 
20 % 

 
 

 
O 4.2 

 
 

 

O 5 
Nulltoleranse for 
mobbing 
 
 
 
 
Nulltoleranse for vold i 
nære relasjoner 

O 5.1  
Gjennomsnitt av 
mobbetilfeller der 1= Ingen 
tilfeller av mobbing 
 
 
O 5.2 
Redusere antall tilfeller 
vold rettet mot barn og 
unge i nære relasjoner 

O 5.1 
Elevundersøke
lse 
 
 
 
 
O 5.2 
UngData-
undersøkelse 

 O 5.1 
 

1,3 
 
 
 
 

O 5.2 
4,4   

O 5.1 
 

1 
 
 
 
 

O 5.2 
* 

O 5.1 
 

1,2 
 
 
 

 
O 5.2 

* 

 

 

*Ung Data-undersøkelsen viser at et for stort antall ungdommer som opplever psykiske vansker og ensomhet.  

 



36/19 Frogn kommune - 2. Tertialrapport 2019  - 19/00159-1 Frogn kommune - 2. Tertialrapport 2019  : Tertialrapport nr 2 2019 rapport

36 
 

4.1.2 Status for måloppnåelse 

O1: Frognskolen er blant de 10 beste i landet, faglig og sosialt  

Kommunebarometeret for 2019 fastslår at Frognskolen var blant de 25 beste i landet. Resultatene på 

grunnskolepoeng er svært gode. Likedan trivsel på 7. trinn. Trivselen daler utover    

ungdomsskoletida, og er lavere på 10. trinn enn de andre ungdomsskoletrinnene. Her finner vi ikke 

måloppnåelse. Det er viktig for Frognskolen å finne gode tiltak som gjør at trivselen holder seg høy 

grunnskolen ut og legger et godt grunnlag for videregående opplæring. Derfor er det spennende at 

Frognskolen er med i det statlige «Læringsmiljøprosjekt» i siste pulje. Spesielt spennende fordi både 

Drøbak skole, Seiersten ungdomsskole og Frogn videregående skole er med i prosjektet. Frogn vgs er 

den eneste videregående skolen i landet som er med. Et av målene er å avdekke hvilke faktorer i 

læringsmiljøet som har størst betydning for trivselen. 

O2: Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før 

barneskolealder 

Andelen barn i aldersgruppen 0-5 år som meldes tjenestene i EPA er høyere enn i aldersgruppen 6 – 

12 år og 13 – 18 år.  

Kvello-modellen for tidlig innsats i barnehagene ble evaluert i 2018 og det er konkludert med at 

tiltaket ikke har ført til ønsket måloppnåelse. Enhet for psykososialt arbeid reetablerer det 

tverrfaglige samarbeidet med barnehager og skoler samt starter arbeid med implementering av en 

ny modell for tverrfaglig arbeid med tidlig innsats. 

Det arbeides, i samarbeid med skoler og barnehager, med etablering av gode overgangsrutiner. 

O5: Nulltoleranse mot mobbing  

Antall barn som føler seg plaget er lavere for Frogn enn for de andre Follokommunene. Målet om 

Null mobbing ved samtlige skoler er vanskelig å oppnå. Digital mobbing er et økende fenomen, 

denne er skjult og skjer ofte utenom skoletid, men gir konsekvenser inn i skolehverdagen. Målet om 

null mobbing krever et tett samarbeid av alle aktører rundt elevene og ikke minst et godt hjem-skole 

samarbeid. Rådmannen vil intensivere dette på kommunenivå gjennom Kommunalt foreldreutvalg og 

på den enkelte skole. Kommunen har opprettet et beredskapsteam med deltakere fra tjenestene i 

EPA.  

Læringsmiljøprosjektet, som nå er i gang, har som mål å utvikle læringsmiljøet og redusere 

mobbingen. Skolene har tro på at systematisk arbeid i dette prosjektet vil gi resultater.  

 

Både PPT og skolelosen deltar i Læringsmiljøprosjektet. Skolelosen veileder også barn og deres 

familier og lærere.  Innbyggerne har gode veiledere, i skole, barnehage, skolelos og EPA hvis deres 

barn ikke trives i skole eller barnehage. 
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4.2 Helse, velferd og omsorg
Overordnet mål fra kommuneplanen:

Frogn kommune tilbyr helse og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON)

Demografiutviklingen med flere eldre og overføring av oppgaver innenfor rehabilitering til
kommunene gir store utfordringer for helse og omsorgstjenestens kapasitet og krever store
omstillinger og endringer. Det jobbes med å få riktig dimensjonering i helse- og omsorgstrappen,
utvikling og effektivisering av tjenestene, anskaffelse av nok helsepersonell og prioritering innenfor
gitte økonomiske rammer. Effektivisering og utvikling av andre/ nye arbeidsformer videreføres og har
høyeste prioritet.

Det er jobbet med å øke og intensivere rehabiliteringsinnsatsen for å kunne ta imot flere
ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset på korttidsavdelingen og i hjemmebaserte tjenester. I
denne forbindelsen er det opprettet rehabiliteringsteam som følger bruker fra sykehuset, til korttid
og hjem med fokus på tidlig innsats, nødvendig helsehjelp og rehabilitering. I tillegg har innsatsen
med tilrettelegging i brukers hjem for økt egenmestring blitt prioritert. Dette, sammen med åpning
av 15 nye sykehjemsplasser har medført at det er kraftig redusert betalingspliktige døgn på sykehus
og venteliste i 2019. Langt flere brukere mottar korttidsopphold nå sammenlignet med tilsvarende
periode i fjor noe som betyr at liggetid per korttidsopphold er kortere og rehabilitering startes
tidligere i hjemmet.

I 2018 hadde Frogn kommune 203 betalingspliktige døgn i perioden januar til august. I år er det kun
43 døgn i samme periode. Antall pasienter på korttid hadde økt til 67 i 1 tertial sammenlignet med 34
i samme periode i fjor. Vi har i gjennomsnitt de første 8 månedene 4,87 på venteliste til
sykehjemsplass hvorav 4 av disse er utenbys søkere, dette til sammenligning med i fjor da det i
gjennomsnitt var 13,3 på venteliste.
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Frogn kommune har utviklet et godt og bredt habilitering- og rehabiliteringstilbud. Vi har jobbet med 

å dreie fokus fra «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?», og vi har tatt i bruk nye 

arbeidsmetoder som hverdagsrehabilitering og teambasert tidlig innsats. Vi vil være en 

fellesskapskommune som bidrar til at våre innbyggere opplever økt mestring i dagliglivet og kan bo 

lengst mulig i eget hjem. Det er stort fokus på å løse utfordringer knyttet til samhandling og 

koordinering, brukermedvirkning, riktig kvalitet og kapasitet. Digitalisering og velferdstekologiske 

løsninger er prioritert og implementering startet høsten 2019. Gevinstrealisering både på kvalitet og 

økonomiske gevinster søkes synliggjort og har stort fokus 2019.  

Det er et klart mål innen helse- omsorgstjenestene; at å ta imot flere brukere, ha høy kvalitet på 

tiltak som virker, uten at det tilføres tilsvarende ressurser. Resultatene viser så langt at vi er på rett 

vei.  

Arbeidet med å få bygget omsorgsboliger er nå godt i gang. For tiden jobber vi med å se på viktige 

bokvaliteter, utforming som fremmer egenmestring, hvordan tilrettelegge for at private og frivillige 

aktører kan bidra til økt livskvalitet, sosiale arenaer mm. Dette er et tilbud som i større grad vil 

ivareta behovet for autonomi hos den/de eldre, samtidig som det er en betydelig billigere botilbud 

enn sykehjemsplass.   

Prognosene tilsier 990 eldre > 80 år i 2025. Om vi sammenligner med dagens dekningsgrad vil det gi 

behov for > 30 sykehjemsplasser enn totalkapasiteten til Ullerud Helsebygg – dersom vi ikke hadde 

valgt å etablere omsorgsboliger i de nærmeste 2 -3 årene.  
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4.2.1 Styringsindikatorer helse, velferd og omsorg 

Mål Hva skal måles?    2019 

Kommuneplan 2012-
2024 

Måleindikatorer Målemetode Resultat 2. Tertial Ønsket Godt nok 

H1 
Frogn kommune 
tilbyr helse- og 
omsorgstjenester på 
beste effektive 
omsorgsnivå (BEON) 

H 1.1 
Venteliste på langtidsplass 
Gjennomsnitt pr måned 

H 1.1 
Gerica 

 H 1.1 
4,87 

H 1.1 
2 

H 1.1 
4 

H 1.2 
Antall klager på 
helse/omsorgstjenester 

H 1.2 
Gerica 

 H 1.2 
4 

H 1.2 
12 

H 1.2 
10 

 
 

H 1.3 
Totalt antall klager til 
fylkesmannen Helse/ 
omsorg 

H 1.3 
Telling 

 H 1.3 
3 

H 1.3 
8 

H 1.3 
6 

 H 1.4 
Andel medhold i klager til 
fylkesmannen Helse/ 
omsorg  

H 1.4 
Telling 

 H 1.4 
Er ikke klart 

enda 

H 1.4 
75 % 

H 1.4 
50 % 

 H 1.5 
Antall pasienter som 
mottar 
hverdagsrehabilitering 
årlig 

H 1.5 
Gerica 

 H 1.5 
163 

H 1.5 
180 

H 1.5 
150 

H 2 
Innbyggernes 
sykefravær knyttet 
til muskel- og 
skjelettlidelser er 
redusert med 20 % 
fra 2010-nivå til 
2020 

H 2.1 
Antall henvisninger til 
frisklivsresept 
 
H 2.2 
Bra mat-kurs (antall 
deltakere) 

H 2.1 
Extensor 
 
 
H 2.2 
Antall 
deltakere 

 H 2.1 
58 

 
 

H 2.2 
Ikke startet 
opp enda 

H 2.1 
70 

 
 

H 2.2 
20 

H 2.1 
60 

 
 

H 2.2 
15 

 

 

H 2.3 
Legemeldt sykefravær 
knyttet til muskel- og 
skjelettlidelser 

H 2.3 

Tall fra NAV 
(%) 

 H 2.3 
33,8 

H 2.3 
30 

H 2.3 
35 

     

H 4 
Frogn kommune 
tilrettelegger for at 
alle gis muligheter til 
å delta på sosiale, 
idrettslige eller 
kulturelle arenaer 

H 4.1 
Andel av vedtak hvor det 
er vurdert barn og unges 
mulighet til deltakelse i 
aktivitet 
 

H 4.1 
Registrering av 
vedtak i 
fagsystem (%) 

 H 4.1 
100 

H 4.1 
100 

H 4.1 
90 

H 5 
Innovasjon i helse og 
omsorg 

H 5.1 
Antall nye 
innovasjonsprosjekter 

H 5.1 
Telling 

 H 5.1 
6 

H 5.1 
5 

H 5.1 

3 
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4.2.2 Status for måloppnåelse helse, omsorg og velferd  
 
H1. Frogn kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON) 

Mangler fortsatt omsorgsboliger med bemanning, er startet opp.  

I 2018 ble psykisk helse og rus organisert sammen med tidligere enhet for barn, unge og familier. 

Implementeringsarbeidet fortsetter i 2019. 

I 2018 ble Frogn kommunes deltakelse i ACT teamet avsluttet. Det ble vedtatt opprettelse av et Fact 

team. Fact team ansvarlig er ansatt og tiltrodde i mai 2019.  

Brukerplan kartleggingen viser at en høy andel av tjenester knyttet til rus og psykiske helsetjenester 

gis til den voksne/eldre del av befolkningen og har en høy andel av langtidsbrukere.  

Fra 2019 er det innført pakkeforløp for pasienter med utfordringer innenfor psykisk helse og rus. Det 

er 0 betalingspliktige døgn pr 2. tertial.  

Det er flere ressurskrevende brukere med psykiatri/ rusproblematikk som har behov oppfølging i en 

bemannet bolig. Kommunen har kjøpt plasser da man ikke har eget egnet tilbud. Det jobbes for at 

kommunen i større grad skal tilby tjenestene, og redusere innkjøp av denne typen omsorgsboliger.  

Kopås ungdomsbolig har vært i drift siden høst 2018. De ansatte har tidligere jobbet med EMF 

(Enslige mindreårige flyktninger). Boligen har nå en utvidet målgruppe.    

Det er videre planlagt ferdigstilt 17 omsorgsboliger til personer med psykisk utviklingshemming 

høsten 2020. Pr dags dato er det 12 personer på venteliste. 

Søknadskontoret for helse- og omsorgstjenester samt rehabiliteringstjenestene har gjennomgått en 

reorganisering i begynnelsen av 2019. Bakgrunn for endret organisering er det økte trykket på 

tjenestene, samt mål om å skape mer effektive og helhetlige brukerforløp. Saksbehandlere, fysio- og 

ergoterapeuter og sykepleiere er nå organisert i soneteam tilsvarende de geografiske sonene i 

hjemmebaserte tjenester. Teamkoordinatorene i hjemmetjenesten inngår også i soneteamene. Ved 

en slik organisering vil et helhetlig og tverrfaglig team følge våre brukere fra sykehus, ved eventuelt 

opphold på korttidsavdelingen på Ullerud Helsebygg og så hjem for videre rehabilitering. Teamets 

samlede kompetanse og tverrfaglighet øker kvaliteten på vurderingene, samt mer helhetlig og 

intensiv innsats i rehabiliteringsforløpene. Tjenestene knyttes også tettere til hjemmesykepleie og 

øvrige hjemmetjenester noe som gir mer treffsikre tjenester og effektiv ressursbruk. Så langt har 

teamene hatt gode resultater. Det er færre betalingspliktige døgn på Ahus, kortere liggetid på 

korttidsavdelingen og mer effektive rehabiliteringsforløp. Brukerne forteller at de er fornøyde med at 

samme team følger bruker uansett om han eller hun er på korttidsavdelingen og hjemme. Det gir økt 

trygghet og bedre informasjon. Evalueres i oktober - november 2019.  

Saksbehandlerne i soneteamene saksbehandler alle saker knyttet til hjemmetjenester, dagtilbud og 

sykehjemsopphold. Øvrige tjenester som er vedtaksfestet er fordelt i fagteam hos saksbehandlerne 

som gir mulighet for økt kompetanse og kvalitet i saksbehandlingen. Gjennomsnittlig bedring av 

mestring målt før og etter innsats med hverdags-rehabilitering er på 7,3 på en skala fra 0-10.  Dette 

er et bedre resultat enn forventet sammenlignet med viste resultater i andre dokumentasjoner.  
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Kommunen har i forbindelse med opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering søkt og 

mottatt tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i 2017, 2018 og 2019 til styrking av koordinerende enhet, 

samt arbeidet med individuell plan og koordinator. Det er siste år for opptrappingsplanen. Gjennom 

disse midlene har koordinerende enhet økt kompetanse og blitt mer synlig i kommunen, samt at det 

er gjennomført opplæring og oppfølging for kommunens koordinatorer. Arbeidet med individuell 

plan har blitt mer strukturert og oversiktlig, og brukerne får bedre hjelp til å koordinere sine 

tjenester. I 2019 er opplæring for koordinatorer videreført og det jobbes med helhetlige 

brukerforløp, samhandling og brukermedvirkning.  

Det er videre planlagt ferdigstilt 17 omsorgsboliger til personer med psykisk utviklingshemming 

høsten 2020. Pr dags dato er det 12 personer på venteliste. 

Frogn kommune har ved tilrettelagte tjenester har fått 500 000.-ogver statsbudsjettet i tilskudd for 

ett prosjektarbeid knyttet til «aktiv deltagelse i utforming av avlastning, veiledning og 

fritidsaktiviteter» prosjekt helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver., går ut i 

2019.  

H 2: Innbyggernes sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er redusert med 20 prosent fra 
2010 nivå til 2020  
H 3: Innbyggernes sykefravær knyttet til psykiske lidelser er redusert med 50 prosent fra 2010-nivå 
til 2020  
H 4 Frogn kommune tilrettelegger for at alle gis muligheter til å delta på sosiale, idrettslige eller 
kulturelle arenaer Handlingsprogram Frogn kommune 2019-2022  
 
 
 
Man har valgt å samle strategiene for disse tre målene under ett. Mange folkehelsetiltak vil 
fremme den generelle folkehelsen uavhengig av fysiske og/ eller psykiske plager og 
sosioøkonomiske forskjeller  
 

Bruk av frisklivsresepter er et viktig frisklivsstiltak. Her får innbyggerne systematiske helsesamtaler, 

oppfølging, tilbud om aktiviteter, temasamlinger etc.  Ytterligere fokus i enhetene, dialog med 

fastleger, fysioterapeuter, andre aktører, etc. forventes å medføre at flere innbyggere tar 

frisklivsresepten i bruk, og at kommunes måltall kan innfris.   

Legemeldt sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er høyere enn ønsket. Generelt er 

helsetilstanden i den norske befolkning god, også i Frogn. Sannsynligvis vil videre utvikling av 

folkehelsetiltak, varierte og på ulike nivåer, bidra til at innbyggerne benytter muligheten til 

deltakelse. Økt fokus på dette gjør at flere innbyggere vil ta ansvar for egen helse. 

Det avklares nå alt flere hvor uføretrygd er riktig ytelse kontra sosialhjelp.  
Det er ansatt koordinator om skal jobbe målrettet mot fattigdom i barnefamilier, Det er med dette 
forventet redusert fattigdom gjennom tett og koordinert oppfølging.  
 
Med ny IA avtale undertegnet 2019 jobber Nav med å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra 
arbeidslivet.  
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H 5: Innovasjon i helse og omsorg  
 
 
 
VI har valgt å indikere området rødt da det er stor usikkerhet hvorvidt vi klarer å iverksette 
kompenserende tiltak raskt nok i forhold til bla den økonomiske og demografiske utviklingen. 
Resultater 2019 
 
Digitalisering og velferdsteknologiske løsninger:  
 
Digital søknad av sosialhjelp er under innføring 

Midler til Prosjekt; utvikling av gode avlastningsformer har fått videreført tilskudd i 2019. Prosjektet 

styres av «hva som er viktig for familiene».  

Frogn kommune er med i ett tverrkommunalt prosjekt der utprøving en felles 

kommunikasjonsplattformen Jodacare er under utprøving 

Frogn har nå gått inn i et mønster kommune nettverk for bidra til utvikling av velferdsteknologi og 

hjelpemidler til funksjonshemmede.  

Det planlegges innført Elektronisk individuell plan fra høsten av. 

Elektroniske medisindispensere, digitale trygghetsalarmer implementeres i 2019  

Responssenter planlegges opprettet.  

Helsebygget har innkjøpt elektroniske legemiddeltraller til alle bogrupper. Disse vil gjøre arbeidet 

enklere og mer effektivt for pleiepersonell, samtidig som det vil kvalitetssikre 

legemiddelhåndteringen på en god måte.  Trallene har stått på vent lenge pga utfordringer med å få 

sikker sone på trådløst nett. Medisintrallene er en kombinasjon av medisintralle og 

dokumentasjonstralle. (Ane) 

Kompetanseutvikling 
 
Viderefører satsing på grunn- og videreutdanning og det søkes statlige midler til formålet.  

Rekruttere og beholde ansatte, Det er særlig vanskelig å få rekruttert vernepleiere, sykepleiere og 

fastlege. På Helsebygget har vi utfordringer med å dekke sykepleiere på natt. 

Det satses på systematisk kompetanse utvikling for å sikre gode nok tjenester til innbyggerne. 
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4.3 Kirke, kultur, idretts- og friluftsliv 
Overordnet mål fra kommuneplanen 

 

Frogn kommune legger til rette for allsidige kulturelle og fysiske aktiviteter som tilfredsstiller 

behov til alle målgrupper i tråd med demografisk utvikling, og i et folkehelseperspektiv.  

 

Frogn kommune bidrar aktivt til en rekke kulturaktiviteter i ulike deler av kommunen.  

Kulturtilbudet bidrar til god folkehelse gjennom å legge til rette for møteplasser som bidrar til 

tilhørighet, opplevelser, kompetanse og mestring. 

Mangfold og bredde i tilbudet samt deltakeravgift/billettpris er av stor betydning for et inkluderende 

oppvekst og bomiljø. Tilgang på gode arenaer for kulturaktivitet og områder for friluftsliv er også av 

avgjørende betydning for et aktivt kulturliv.   

Et stort idrettslag tilbyr en mengde aktiviteter til både barn, unge og voksne, og Frognmarka benyttes 

av innbyggere i alle aldre.  

Kulturenheten samarbeider med lokale lag- og foreninger omkring ulike tiltak og arrangementer. 

Det er behov for kommunal tilrettelegging og bistand samt at kommunen tidvis har rollen som 

arrangør for å sikre mangfold, bredde og store åpne arrangementer.  

Kulturenheten legger stor vekt på å legge til rette for arrangementer hvor hele familien kan delta. 

Dette er med på å skape identitet og fellesskap for innbyggerne i Frogn. Det er behov for kontinuerlig 

utvikling av arrangementene i forhold til innhold og organisering.  

 

Smia flerbrukshus er nå etablert som populært møtested for innbyggerne i Frogn. Arrangementer i 

huset tilbys av Frogn kommune, lag og foreninger samt artister som leier seg inn i huset.  

Frogn kulturskole gir opplæring i musikk, teater og visuell kunst og undervisningen skjer hovedsakelig 

på Dyrløkkeåsen kultursenter. I tillegg har kulturskolen tilbud i samarbeid med de ulike grunnskolene 

og barnehagene. Videre organiserer kulturskolen Den kulturelle skolesekken og UKM (Ung kultur 

møtes).  

Både kino og bibliotek er kulturelle og sosiale møteplasser i Drøbak.  

 

Ungdomsklubbens tilbud har funnet sted på ulike arenaer i perioden. Underhuset har vært stengt 

som følge av ombygging av Frognhallen og nytt badeanlegg. Klubbene har likevel opprettholdt et 

stort antall brukere. Innholdet i tilbudene utvikles med stor grad av medvirkning fra barn og unge og 

er viktig supplement til de mer organiserte tilbudene.  

Frivillige lag- og foreninger kan i dag benytte seg gratis av kommunale lokaler. Dette er et viktig 

kommunalt bidrag for å opprettholde bredde og mangfold i fritidskulturlivet.  
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4.3.1 Styringsindikatorer 

Mål Hva skal måles?   2019 

 Kommuneplan 
2012-2024 

Måleindikatorer Målemetode Resultat 2. Tertial Ønsket Godt nok 

K 1  
Frogn kommune 
har trygge sosiale 
og kulturelle 
arenaer, og 
samarbeider godt 
med frivillige lag 
og foreninger 

K 1.1 
Brukertilfredshet 
Kulturskole 
 
 
K 1.1.2   
Andel elever i 
kommunal 
musikk- og 
kulturskole 
 
K 1.2 
Besøkstall kino 
 
K 1.3 
Utlånstall 
bibliotek 
 
 
K 1.4 
Besøkstall klubb 

K 1.1 
Brukerunder-
søkelser 
 
 
K 1.1.2  
Kostra 
 
 
 
 
K 1.2 
Billettsalg 
 
K 1.3 
Antall utlån 
per innbygger 
 
 
K 1.4 
Telling 
(KOSTRA) 

 K 1.1 
 

Ikke gjennomført 
  
 

             K 1.1.2 
               17% 

 
 
 
 

K 1.2 
8854 

(17 000)* 
 

K 1.3 
2,2 

(35 009 utlån) 
 

 
K. 1.4 

 

K 1.1 
 

100 % 
 
 

K 1.1.2 
        17 % 

 
 
 
 

K 1.2 
20000 

 
 

K 1.3 
4,2 

 
 

K.1.4 
6000 

K 1.1 
 

80 % 
 
 

K 1.1.2 
15 % 

 
 
 
 

K 1.2 
19 000 

 
 

K 1.3 
4,0 

 
 

K.1.4 
5000 

 

 

 

 

K 2 
Frogn kommune 
skal til enhver tid 
ha arenaer for 
idrett som 
utnyttes 
maksimalt og som 
motiverer til 
bredde i aktivitet 
og deltakelse 

K 2.1 
 
 
Netto 
driftsutgifter til 
idrett og 
idrettsbygg per 
innbygger 

K 2.1 
 
 
 
KOSTRA 

 K 2.1 
 
 

 
713,- 

K 2.1 
 
 

 
750,- 

K 2.1 
 
 

 
700,- 

    

K 3 
Viktige områder 
for friluftsliv og 
opplevelse av 
natur- og 
kulturlandskap er 
sikret og gjort 
tilgjengelige 

K 3.1  
Lek- og 
rekreasjonsareal 
per 1000 
innbygger 

K 3.1 
 
 
KOSTRA  

 K 3.1 
 
 

41 dekar  

K 3.1 
 
 

50 dekar  

K 3.1 
 
 

41 dekar 

* Tall i parentes er estimat for årsslutt 2019 

4.3.2 Status for måloppnåelse  

Bibliotek 
Biblioteket brukes stadig mer som en møteplass, noe nedgang i utlånstallene betyr derfor ikke at 
biblioteket har færre besøk enn tidligere. 
 
Utfordringer: 
 

 Bibliotekets lokaler er ikke innrettet slik at forventinger om meråpent (selvbetjent) bibliotek 

kan imøtekommes.   
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 Bibliotekets lokaler setter begrensinger i forhold til forventninger om biblioteket som arena 

for arrangementer. Andelen ungdom som benytter biblioteket er lav. 
 

Kino 

Kinoen har hatt en nedgang i besøkstall så langt i år. 

Utfordringer:  

 Varierende oppslutning på kinofremvisningene på dagtid skaper utfordringer i forhold til 

finansiering av tilbudet. Videreføring og omfanget av dagtilbudet må derfor løpende vurderes.  

 Kinosalen har utfordringer knyttet til luftkvalitet og varmeregulering.  

Dette setter begrensinger for tilbudet. 

 Det er behov for utskiftning av teknisk utstyr på kinoen.  

 

Klubbene 

Klubbene har hatt stor aktivitet og mange brukere til tross for at Underhuset har vært under 

ombygging og aktivitetene har funnet sted på andre arenaer.  

 

Utfordringer 

• Personalet ved klubbene arbeider kontinuerlig med å skape et trygt og inkluderende miljø.  

        Underhuset er ikke ferdigstilt for bruk av fritidsklubbene, det skaper utfordringer i forhold til                                                

å opprettholde og videreutvikle tilbudet.  
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5 Medarbeidere 
I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket 

resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt 

nok er satt til rødt. 

5.1 Frogn kommunes arbeidsgiverpolitikk 

Overordnet mål fra kommuneplanen: 

 

Frogn Kommune er til enhver tid en nyskapende og fleksibel organisasjon som tiltrekker seg, 

utvikler og beholder kompetente medarbeidere. 

 

5.2 Styringsindikatorer 

Mål Hva skal måles?    2019 

 Kommuneplan 
2012-2024 

Måleindikatorer Målemetode 
Resultat 2. 

Tertial 
Ønsket Godt nok 

A 1  
Frogn kommune er 
en nyutviklende og 
lærende 
organisasjon 

A 1.1 
Bruk av kompetanse i 
arbeidet 

A 1.1 
Kommune-
medarbeider- 
undersøkelse 10-
FAKTOR 

 A 1.1 
4,2 

A 1.1 
4,3 

A 1.1 
Som 

landsgjennom
snittet 

A 1.2 
Relevant 
kompetanseutvikling  

A 1.2 
Kommune-
medarbeider- 
undersøkelse 10-
FAKTOR 

 A 1.2 
3,7 

A 1.2 
3,8 

A 1.2 
Som 

landsgjennom
snittet 

A 2 
Frogn kommune 
rekrutterer og 
beholder 
medarbeidere som 
det til enhver tid er 
behov for 

A 2.1 
Turnover TDF -
Byggesak, EF, 
Helsebygg, HOK-
hj.baserte tj.,barnehage 

A 2.1 
Rekrutterings-
system 

 A 2.1 
>10% 

 

A 2.1 
10 % 

A 2.1 
15 % 

A 2.2 
Ubesatte stillinger over 6 
mnd – Alle 
 

A 2.2 
Mnd.rapp 

 A 2.2 
23,73 

A 2.2 
7 

A 2.2 
10 

A 2.3 
Ca. antall på disp. –Alle 
 

A 2.3 
Mnd.rapp 

 A 2.3 
15,34 

A 2.3 
5 

A 2.3 
15 

A 3 
Ledere i Frogn har 
en felles 
lederplattform 
basert på 
kommunens 
verdier og 
lederprinsipper 

A 3.1 
Mestrings-orientert 
ledelse 

A 3.1 
Kommune-
medarbeider- 
undersøkelse 10-
FAKTOR 

 A 3.1 
3,9 

A 3.1 
4,1 

A 3.1 
Som 

landsgjennom
snittet 

A 3.2 
Rolleklarhet 

A 3.2 
Kommune-
medarbeider- 
undersøkelse 10-
FAKTOR 

 A 3.2 
4,3 

A 3.2 
4,5 

A 3.2 
Som 

landsgjennom
snittet 

A 4 
Frogn kommune 
har et nærvær på 
95 % 
 

A 4.1 
Nærvær 

A 4.1 
Agresso 

 A 4.1 
94,65% 

A 4.1 
95 % 

A 4.1 
93 % 
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5.2.1 Kommentarer til indikatorene 

A1 Indikatorene er knyttet opp mot resultater i medarbeiderundersøkelsen 10 FAKTOR. Denne ble 
gjennomført i april 2018(forrige gang var mars 2016). Kun 59% av alle ansatte svarte mot 67% i 2016. 

 Bruk av kompetanse (som på landsbasis): Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen 
jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb. 

 Relevant kompetanseutvikling (som på landsbasis): Relevant kompetanseutvikling er 
avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver 
med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken 
type tjeneste vi snakker om.  

 

A2 Vi har gjennom månedsrapporten målt turnover i utvalgte enheter i tillegg til ubesatte stillinger 
og ansatte på dispensasjon.  

Det er i 2.tertial 23,73 stillinger som er har vært ubesatt i over 6 måneder. Av disse er 2, 95 stillinger i 
enhet for helse, omsorg og koordinering, til sammen 9,45 på helsebygg, 0,5 i enhet for barnehage, 3 i 
Eiendom og 5,83 i enhet for tilrettelagte tjenester.  Flere av stillingene som er ubesatte i 
helseenhetene, er helgeavtaler. 

A3 Indikatorene er knyttet opp mot resultater i medarbeiderundersøkelsen 10 FAKTOTOR. Denne ble 

gjennomført i april 2018(forrige gang var mars 2016). Kun 59% av alle ansatte svarte mot 67% i 2016 

 Mestringsorientert ledelse (0,1 under landssnittet): Ledelse som vektlegger at den enkelte 
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at 
medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.  

 Rolleklarhet (som landssnittet): Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben 
medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert. 
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6 IKT og interne systemer 
Overordnet mål for Frogn kommunes digitaliseringsstrategi 

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

6.1 Styringsindikatorer 

Mål Hva skal måles?  
 

2019 

Kommuneplan 
2012-2024 

Måleindikatorer Målemetode 
 Resultat 2. 

Tertial 
Ønsket Godt nok 

KI 1  
Frogn kommune har et 
bevisst forhold til bruk av 
digitale kanaler og tilbyr 
brukervennlige digitale 
tjenester som gir den 
enkelte mulighet til å 
løse sine oppgaver.  

 

KI 1.1 

Antall følgere på 
Facebook 

KI 1.4 

Reduksjon i 
utsendelser av 
papirpost fra 
sentral post- 
utsendelse 

KI 1.5 

Antall elektronisk 
skjema fra 
publikum til digitale 
tjenester  

 

Statistikk på 
Facebook 

 

Statistikk fra posten 

 

 
 

Rapporter fra 
skjema- mottak og 
fagsystem  

  

6358 

 

 

 

-30%* 

 

 

 
1450** 

 

6000 

 

 

 

-40 % 

 

 

 
2500 

 

5500 

 

 

 

-35 % 

 

 

 
2000 

 

 

KI 4  
Frogn kommune har 
arkiv og 
dokumenthåndtering 
hvor alle typer 
dokumenter behandles i 
henhold til lov og enkelt 
kan gjenfinnes. 

KI 4.1 

Antall fag-systemer 
som arkiverer i 
henhold til Noark5 
arkiv standard  

 

Telling 

  

3 

 

4 

 

3 

Kl 5 
Frogn kommune har en 
sikker og stabil 
infrastruktur med gode 
fag- og støttesystemer 
som understøtter en 
Digital 
tjenesteproduksjon 
 

Kl 5.3 
Frogn kommune 
har digital 
forsendelse av 
dokumenter som 
primærkanal. Antall 
dokumenter sendt 
via Svar UT 

 

Statistikk fra KS Svar 
UT 

  

6172*** 

 

 

5000 

 

 

4000 

KI 7 
Barnehagene og skolene i 
Frogn benytter gode og 
fleksible digitale 
læremidler bygget på en 
sikker og stabil teknisk 
plattform. 

KI 7.1 
Gjennomføre Digital 
skole, et prosjekt 
for teknisk og 
pedagogisk 
fornyelse 

 

Prosjekt avsluttet 

  

100% 

 

100 % 

 

95 % 

 

 

 

*    KI 1.4 

Det er usikkerhet knyttet til resultatene grunnet manglende tallgrunnlag. 
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**  KI 1.5 

Det er flere fagsystem som har egne skjemaløsninger. Det er en viss usikkerhet knyttet til statistikk fra enkelte 

av disse.  

 

***KI 5.3  

Forsendelser fra økonomisystemet via SvarUT er ikke med i antall forsendelser da dette tallet foreløpig ikke er 

tilgjengelig.  Tallene viser allikevel er sterk økning av forsendelser via Svar UT i         1. tertial 2019 
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 Notat  
 

 

Til  
 

Kommunestyret i Frogn ved ordfører Hans Christian Rånås  
Frogn kommune ved rådmann Harald Hermansen  
 
 

Kopi  Økonomisjef Jo-Ragnar Finserås 
 

Fra Styret i Drøbak Frogn Idrettsarena KF 
 

Saksbehandler  Daglig leder Siv-Katrin Ramskjell 
 

Vår ref.  SKR/11.19 Dato  07.11.2019  
 
Prognose ut året 2019 med estimert behov for ekstrabevilgninger 
 
Under finner dere styregodkjent prognose ut året 2019 for Drøbak Frogn Idrettsarena KF.  
 

Bølgen ber om ekstrabevilgning kr.5 millioner for drift 2019. 
Som dere ser av utregningene er estimatet at foretaket trenger ytterligere 5 millioner i ekstrabevilgninger på 
grunn av forsinkelsen.  
 
Prognosen er satt ut ifra følgende forutsetninger knyttet til de avtaler mellom kommunen og foretaket som ble 
godkjent for 2019, se vedlegg 1 budsjettnotat 2019 sendt oktober 2018. Oppsummert er transaksjonene: 
 
Bølgen betaler kommunen:  

1. Avtale på for leie av treningssenterlokalene: 1,5 mnok justert til tot kr 770.000 pga forsinket åpning. 

2. SLA-avtale for støtte til stabsavdelingene: tot kr 800.000 

Kommunen betaler Bølgen: 
3. Driftsavtale for drift av Bølgen (FDV + andel fellesutgifter ref bud 2019): Budsjett var 6,1 mnok, men er 

beregnet ned med 2,788,000 kroner pga byggeprosjektet som har dekket strøm og vann frem til overtagelse, 

dvs at totalen er beregnet til 3.312.000 kroner.  

4. Leie av svømmebaner ikke inkludert inngang, (52 baner, i 42 uker *350 kr pr bane): 756.000, justert til 

441.000 pga forsinket åpning. 

5. Drift av Seiersten ut juni, ref budsjett satt opp okt 2018, se vedlegg 2: 682.460  

6. Avtale om bruk av Bjørn Wilhelmsen frem til åpning, snitt beregnet 60 % ut oktober (mer bruk januar til mai 

og mindre fra åpning til ut oktober), se vedlegg 3 for avtale, tot kroner 412.500.  

7. Fakturaer godkjent av Bølgen men som tilhører byggeprosjektet, se vedlegg 4, tot kroner 370.000.  

NB! Bølgen har tatt flere kostander selv som for eksempel bygging av skohyller, oppsett knagger osv som 

skulle vært tatt av byggeprosjektet.  

 
 

Diff drift med og uten åpnet anlegg bassert på FDV beregninger Budsjett året mnd Jan - juni juli - oktober nov-des Totalt året 

Tekninsk bistand Bjørn W 550' *1,5 * 60 % snitt året 495 000          41 250             247 500           165 000           412 500            

FDV årsbasis budsjett, ink resepsjon + 100.000 åpning 5 500 000       458 333           2 750 000        1 833 333        916 667          5 500 000         

FVD, EPA lokaler 600 000          50 000             300 000           200 000           100 000          600 000            

Sparer pr mnd ikke strøm og vann, benyttet bud fra sammenlignbare anlegg 3 345 600-       278 800-           1 672 800-        1 115 200-        2 788 000-         

Drift av Seiersten 113 743           682 460           682 460            

DFI svømming som ligge i HP 441 000            

Faktuaer tilhørende byggeprosjektet, se vedlegg 2 370 000            

Totalt som er avklart at skal betales i hht HP budsjett 2019 og byggeprosjektet 5 217 960         
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Tapt salg pga forsinkelsen er estimert til: 
 

 
 
I tillegg har det vært utfordringer knyttet til organisasjonen som følge av den lange forsinkelsen. Disse 
kostandene er estimert til ca 1 mnok ut året 2019.  
 
Estimat ut året blir da som følger:  
 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Thomas Nygård      Siv-Katrin Ramskjell    
Styreleder Drøbak Frogn Idrettsarena KF   Daglig leder Drøbak Frogn Idrettsarena KF   
  
Vedlegg:  
 
Vedlegg 1: Budsjettnotat 2019 
Vedlegg 2: Driftsbudsjett Seiersten 
Vedlegg 3: Avtale med byggeprosjektet om bruk av Bjørn Wilhelmsen 
Vedlegg 4: Fakturaer knyttet til byggeprosjektet 

Salg sept. EST. oktober EST: nov EST: des Totalt estimat okt-des

Totalt estimert salg billetter og mat oktober til desember 1 220 259        1 269 069        1 319 832        1 372 625       3 961 527                     
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Tertialrapport nr. 2 2019 

 
Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Saksnr.: 19/03390-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Eldrerådet 2019-2023 18.11.2019 
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 19-23 19.11.2019 
Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 2019-2020            
Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 19-23 26.11.2019 
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 19-23 25.11.2019 
Administrasjonsutvalget 19-23 27.11.2019 
Formannskapet 2019-2023 27.11.2019 
Kommunestyret 2019-2023 09.12.2019 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Tertialrapport nr. 2 2019 tas til orientering 
 

2. Drifts- og investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår i del 3.3 og 3.8 i 
rapporten. Finansieringen av justeringene i investeringsbudsjettet gjøres slik 
den er vist i del 3.8. 
 

3. TDF’s byggesaksavdeling styrkes med kr 4,5 millioner kroner. 
Rammeendringen finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 
 

4. Inntektsførte dagbøter i 2018 på 12,3 millioner kroner og budsjetterte dagbøter 
i 2019 på 10,2 millioner kroner endres til bruk av disposisjonsfond. 
Disposisjonsfondet reduseres dermed med 22,5 millioner kroner. 

 
 

 
Vedlegg: 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019 - status per 2. tertial 
Samlet månedsrapportering per 2. tertial 
Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning 
Tiltaksplan for IFN 2019 - status per 2. tertial 
Notat styregodkjent prognoser ut året 2019 m estimert behov for  ekstrabevilgninger 
Tertialrapport nr. 2 2019 rapport_v1.0 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Hovedinntrykket i denne rapporten er at kommunens ansatte gir innbyggerne gode 
tjenester, i hovedsak innenfor de rammer kommunestyret har vedtatt. 
 
Netto driftsresultat for 2019 anslås til -7,9 millioner kroner (-0,7 prosent) korrigert for 
selvkost og Drøbak Frogn Idrettsarena KF. Dette er 7,2 millioner kroner dårligere enn 
vedtatt i handlingsprogrammet 2019-2022. Forventet driftsresultat forklares ved: 

 

 Minus 12,3 millioner kroner: Enhetenes drift er høyere enn det vedtatte 
budsjettet. Hovedårsaken til merforbruket skyldes blant annet overskridelser 
på helseenhetene med til sammen 13,7 millioner kroner. Enkelte enheter 
rapporterer forventede mindreforbruk, med blant annet enhet barnehager på 2 
millioner kroner som det største. 
 

 Pluss 6 millioner kroner: Generelle utgifter og inntekter økes ved høyere skatt 
og rammetilskudd (6,5 millioner kroner) og en lavere lønnsvekst enn 
budsjettert (7 millioner kroner). Pensjonsutgiftene forventes å bli ca. 1,4 
millioner kroner lavere enn budsjettert. Netto finansutgifter forventes å bli ca. 
9,4 millioner kroner høyere enn budsjettert. 
 

 Minus 1,6 millioner kroner: Korrigering for selvkost og prognose DFI KF. 
 
Regnskapsmessig netto driftsresultat for konsernet Frogn kommune for 2019 anslås 
til -9,5 millioner kroner eller -0,8 prosent. 
 
Rapporteringen på styringsindikatorene i handlingsprogrammet 2019-2022 viser en 
tilfredsstillende måloppnåelse på til sammen 61 prosent av indikatorene, hvor 26 
prosent er over ønsket resultat. Av de totalt 62 indikatorene er det 4 prosent som ikke 
kan vurderes og 35 prosent som skårer under godt nok resultat. 
 
Frogn kommune har en målsetting om et nærvær på 95 prosent. Per 2. tertial 2019 
er nærværet på ca. 92,59 prosent, hvorav 5,19 prosent er langtidsfravær og 2,22 
prosent er korttidsfravær. Dette er en forverring av nærværet fra samme periode i fjor 
med 1,16 prosentpoeng. 
 
Bakgrunn for saken: 
Tertialrapportering er fast rapportering til kommunestyret. 
 
Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i 
styringsindikatorer, med måleindikatorer og målemetode. Alle styringsindikatorene fra 
handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene 
som er vurdert røde som er kommentert. 
 
I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er 
målt til ønsket eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok er satt til gult og 
under godt nok er satt til rødt. 
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Miljømessige konsekvenser: 
Se vedlagt tertialrapport nr. 2 2019, kapittel 2.2 Klima og energi. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Anslag netto driftsresultat 
Netto driftsresultat anses som hovedindikator for økonomisk balanse i 
kommunesektoren og angir forholdet mellom løpende driftsinntekter og driftsutgifter, 
hvor netto finansutgifter er medregnet. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan 
avsettes til fremtidig bruk og til eventuell egenfinansiering av investeringer, og bør 
ligge på minimum 1,75 prosent av driftsinntektene for å sikre økonomisk handlefrihet 
til fremtidig bruk. Kommunestyrets budsjettvedtak har et korrigert netto driftsresultat 
på 0,1 prosent. 
 
Prognosen i denne rapporteringen viser et netto driftsresultat på -7,9 millioner kroner 
(-0,7 %) korrigert for selvkostregnskapet og Drøbak Frogn Idrettsarena KF. 
Enhetenes prognoser varierer fra + 2 millioner på Barnehager til -7,7 millioner på 
tilrettelagte tjenester-bruk.  
 
Skatt og rammetilskudd ser på bakgrunn av prognoser fra kemneren ut til å bli ca. 6,5 
millioner kroner høyere enn budsjettert. Lønnsveksten i 2019 var noe lavere enn 
budsjettert med ca. 7 millioner kroner. Prognosene for pensjonskostnader viser at 
disse blir ca. 1,4 millioner kroner lavere enn budsjettert. 
 
Estimerte netto renteutgifter gir en rentekostnad 2,6 millioner kroner høyere enn 
budsjettert. Avdrag forventes å bli 6,8 millioner kroner høyere enn budsjettert.  
 
Justeringer i drifts- og investeringsbudsjettet 
For å håndtere etterslep samt tilrettelegge for at nye saker kan behandles innenfor 
de frister som sikrer tilhørende inntekter, er det behov for å styrke rammen til enhet 
Teknisk drift og forvaltning med 4,5 millioner kroner (tilsvarende 5 årsverk). 
Formannskapet er tidligere orientert om dette behovet, men rammeendringen kom 
beklageligvis ikke med i rådmannens rapportering per 1. tertial 2019. De aktuelle 
stillingene er allerede besatt. Dette kan anses som en midlertidig styrkning. Når 
byggesaksavdelingen har unnagjort etterslep og nådd effektiv drift vil behovet 
vurderes på nytt. Grunnen til at den foreslåtte justeringen er større enn prognostisert 
merforbruk for enheten er at selvkostområdene går med overskudd, så enhetens 
reelle drift er noe dårligere enn prognosen tilsier. 
 
Det ble i 2015 og 2018 budsjettert med henholdsvis 70 millioner kroner og 50 
millioner kroner i forventede inntekter fra salg av eiendom. Av disse ble det kun 
regnskapsført tilsammen i underkant av 20 millioner kroner. Dette gir en manglende 
finansiering av investeringsregnskapet på ca. 100 millioner kroner, som i 
regnskapsavslutningen for de respektive år ble finansiert opp ved bruk av lån. Dette 
gir seg i 2019 utslag i en manglende finansiering på ca. 100 millioner kroner, som må 
dekkes inn ved økt låneopptak. 
 
Formannskapet ble mandag 14. oktober 2019 orientert om status for 
ferdigstillelsesarbeidene på Bølgen. På bakgrunn av denne orienteringen er det 
behov for å øke rammen til prosjekt 8546 Bølgen ferdigstillelsesarbeider (rad 20 i 
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tabellen) med 92,923 millioner kroner inkl. mva., som gir et revidert budsjett for 2019 
på 192,189 millioner kroner inkl. mva. Total bevilgning for prosjektet vil da bli 279 390 
millioner kroner inkl. mva. 
 
Driften ved Drøbak Frogn idrettsarena ble i 2018 finansiert med 12,3 millioner kroner 
i forventede dagbøter knyttet til ferdigstillelse av byggearbeidene i egen regi. 
Tilsvarende er det budsjettert 10,2 millioner kroner i forventede dagbøter 2019. 
Revisor har gjort kommunen oppmerksom på at dette i ikke er i henhold til standard 
for god kommunal regnskapsskikk. Rådmannen foreslår på denne bakgrunn å endre 
denne finansieringen til bruk av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet reduseres 
dermed med 22,5 millioner kroner. 
 
Ikke hensyntatt i prognosen 
I prognosen for netto driftsresultat i denne rapporten er det lagt til grunn et forventet 
merforbruk for DFI KF på 4,3 millioner kroner. Oppdatert prognose fra DFI KF per 7. 
november 2019 gir et forventet merforbruk for 2019 på ca. 5 millioner kroner, jf. 
vedlegg til saksframlegget. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Enhetene er i hovedsak gitt fornuftige rammebetingelser for å kunne levere et 
tjenestetilbud i tråd med målsettingene i handlingsprogrammet. Rådmannen 
understreker viktigheten av at enhetene opparbeider seg buffere for uforutsette 
hendelser, spesielt med tanke på at netto driftsresultat er lavere enn anbefalt nivå. 
Enhetene har stramme rammevilkår og enkelte har vesentlige utfordringer med å 
utføre oppgavene innenfor vedtatte rammer. Dette innebærer tett økonomioppfølging 
og fortsatt fokus på gode tjenester på riktig nivå. 
 
Forutsigbare rammer er viktig for kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen. Det 
anbefales derfor at større justeringer av enhetenes rammer gjøres i behandlingen av 
handlingsprogrammet og ikke gjennom året. Rådmannen har i sitt forslag til 
handlingsprogram 2020-2023 foreslått justeringer i enhetenes rammer som sikrer 
forutsigbarhet, kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen. 
 
 
 
Rådmannen i Frogn Velg dato 
 
Harald K. Hermansen 
 
 
 
Øvrige dokumenter på saken: 
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Sammenstilt oversikt for hele kommunen

Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 

31. August 2019

’19

Månedsrapportering pr 31.08 viser et netto driftsresultat på -0,7 % korrigert for selvkostregnskapet og Drøbak Frogn Idrettsarena KF. Enhetens prognose varierer fra + 2 millioner på Barnehager til -7,7 millioner på tilrettelagte 
tjenester. Kommunen ligger an til å få mer skatt og rammetilskudd enn budsjettert samt at lønnsveksten i 2019 var noe lavere enn budsjettert for. Samtidig har kommunen noe høyere rente- og avdragsutgifter enn budsjettert. 
Det foreslås å styrke byggesaksavdelingen i TDF ved bruk av disposisjonsfond.
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Enhet
Opprinnelig
årsbudsjett

Budsjett
justeringer

Revidert 
årsbudsjett Årsprognose Forslag til endring

Rådmannsgruppa 8 339 0 8 339 0
Økonomi, digitalisering og IKT 26 810 0 26 810 0
HR, politisk sekreteriat og service 27 276 0 27 276 400
Samfunnsplanlegging 10 938 0 10 938 0
Barnehager 97 482 0 97 482 2 000
Frognskolen 185 084 0 185 084 0
Ullerud helsebygg 101 002 -1 000 100 002 -5 400 
Helse, omsorg og koordinering 95 146 1 000 96 146 -600 
Tilrettelagte tjenester 61 358 0 61 358 -7 700 
Psykososialt arbeid 83 695 0 83 695 800
Kultur og frivillighet 29 704 260 29 964 0
Eiendom 44 019 0 44 019 400
Teknisk drift og forvaltning 16 142 0 16 142 -1 900 4 500
NAV 15 613 0 15 613 -300 
Drøbak Frogn Idrettsarena KF 7 000 3 200 10 200 -4 300 
Overføring fra kommunen til DFI KF -7 000 0 -7 000 0
Generelle inntekter og utgifter -802 608 -3 200 -805 808 6 000 -4 500 
Sum 0 260 260 -10 600 0
Netto avsetting til fond (tidligere års mer-/mindreforbruk) 520

Netto driftsresultat 792 * -260 532 -9 548 
Anslag avsetning til fond VAR 2 700
Netto driftsresultat korrigert for selvkost og DFI KF -7 948 

Anslagt netto driftsresultat konsernregnskap i % -0,8 %

-0,7 %

* Tidligere kommunisert budsjettert netto drift inneholdt bruk av fond. Dette forverrer netto drift med ca 1,4 millioner

Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost og DFI KF
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September
Regnskap

September 
2018

Regnskap
Desember 2018

Regnskap
September 

2019
Budsjett

2019
Bud.just.

2019
Rev.bud.

2019
Årsprognose

31.12.2019

Rådmannens
forslag til
justering

10 - Utgift 7 121 27 238 6 802 15 852 3 204 19 056 0
10 - Inntekt -140 -699 -294 -7 512 -3 228 -10 740 0
10 - Rådmannsgruppa 6 981 26 539 6 508 8 340 -24 8 316 0 0

Månedsrapportering - Rådmannsgruppa
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Økonomi (Forklaring til "Årsprognose 31.12.2019"):
a) Utgift:
- Balanse
b) Inntekt:
- Balanse
c) Korrigerende tiltak: 
Medarbeidere
a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær 
b) Nærvær hittil i år: 100 % nærvær (kortidfravær:0,0 % og langtidsfravær: 0,0 %, samlet 0,0%)
c) Tiltak for å nå måltall: 

Innkjøp:
a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja
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September
Regnskap
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2018

Regnskap
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Regnskap
September 

2019
Budsjett

2019
Bud.just.

2019
Rev.bud.

2019
Årsprognose

31.12.2019

Rådmannens
forslag til
justering

22 - Utgift 25 712 33 131 30 366 31 607 0 31 607 0
22 - Inntekt -2 235 -8 913 -3 284 -4 800 -36 -4 836 0
22 - Økonomi, digitalisering og IKT 23 477 24 218 27 082 26 807 -36 26 771 0 0

sep.18 des.18 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Totale restanser eldre enn 60 dager 3,8 2,0 2,2 2,2 3,5 3,4 4,5 0,0 0,0 3,8 3,5
Antall rammeavtaler i e-handel 18 12 20 21 21 21 21 0 21 21 21
Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,60 1,39 1,77 1,70 1,69 1,77 1,80 0,00 1,93 1,92 2,04
Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <10% 11,5 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 0,0 %
Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 0,0 % 8,0 % 4,9 % 3,0 % 0,0 % 3,0 % 0,8 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 0,4 %
Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 99,9 % 100,0 % 99,9 % 99,9 % 99,8 % 99,9 % 100,0 % 0,0 % 99,9 % 100,0 % 99,9 %

Månedsrapportering - Økonomi, digitalisering og IKT
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Økonomi (Forklaring til "Årsprognose 31.12.2019"):
Utgift:
- Ingen avvik anslås for sum utgifter
b) Inntekt:
- Ingen avvik anslås for sum inntekter
c) Korrigerende tiltak: 
- Ikke behov p.t.
Medarbeidere
a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær 
b) Nærvær hittil i år: 94,2 % nærvær (kortidfravær: 2,1 % og langtidsfravær: 3,7 %, samlet 5,8 %)
c) Tiltak for å nå måltall:  Sykefraværet vurderes i svært liten grad å ikke ha sammenheng med arbeidsmiljøet eller arbeidsbelastningen.
- Sosial tiltaksplan gjennomføres. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt og forebyggende arbeidsmiljø
Innkjøp:
a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja
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31.12.2019

Rådmannens
forslag til
justering

23 - Utgift 20 109 28 322 21 513 28 944 1 068 30 012 -553 
23 - Inntekt -1 352 -2 927 -2 044 -1 656 0 -1 656 953
23 - HR, politisk sekretariat og service 18 757 25 395 19 469 27 288 1 068 28 356 400 0

sep.18 des.18 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Vedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapport Egen rapport Ikke aktuelt Egen rapport Egen rapport Egen rapport 0 Egen rapport Egen rapport Egen rapport
Antall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre 66 66 74 74 74 74 74 0 74 74 74
Antall lokale rammeavtaler for Frogn 43 46 46 46 ØDI svarer 0 ØDI svarer ØDI svarer ØDI svarer
Antall protokoller for anskaffelser under 100.000,- 2 9 Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt ikke aktuelt 0 Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt
Antall protokoller for anskaffelser over 100.000,- 5 8 1 1 3 5 0 7 7 8
Antall politiske saker til behandling Se under Se under Se under Se under Se under Se under 0 Se under Se under Se under

Antall saker til politisk behandling pr. 30.09.19
Kommunestyret 109
Formannskapet 72
HMPB 74
HOOK 46
Administrasjonsutvalget 4
Totalt: 305

Månedsrapportering - HR, politisk sekretariat og service
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Økonomi (Forklaring til "Årsprognose 31.12.2019"):
a) Utgift:
Underskudd skyldes vikarer pga flere langtidssykemeldinger, samt økte godtgjøringer til politikere og etterlønn avtroppende ordfører (jamfør vedtak med økte satser fra 1. september 2019), samt for 
høyt beregnet inntekt OU midler. Dette er nå justert til realistisk nivå
b) Inntekt:
- Sykepenger knyttet til langtidssykemeldte. Sykepengene overstiger utgifter til vikarer da enkelte stillinger er holdt vakant uten inntak av vikar.
c) Korrigerende tiltak: 
- Ikke behov.
Medarbeidere
a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær 
b) Nærvær hittil i år: 92,2% nærvær (kortidfravær:1,1% og langtidsfravær: 6,6 %, samlet 7,8 %)
c) Tiltak for å nå måltall: 
- Tett oppfølging og løpende dialog. Tilretteleggong av utstyr, oppgaver og arbeidstid.

Innkjøp:
a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei: Ja
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2019
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Rådmannens
forslag til
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24 - Utgift 7 798 11 952 9 994 13 499 0 13 499 -294 
24 - Inntekt -497 -2 068 -775 -2 532 -24 -2 556 294
24 - Samfunnsplanlegging 7 301 9 884 9 219 10 967 -24 10 943 0 0

sep.18 des.18 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Ingen indikatorer som gjelder Samfunnsplanlegging

Månedsrapportering - Samfunnsplanlegging
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Økonomi (Forklaring til "Årsprognose 31.12.2019"):
a) Utgift:
- Vi har mottatt planmidler til utredninger til Byutviklingsplanen. Dersom vi ikke får nye bestillinger om utredninger ser vi ut til å være i balanse i områdereguleringene.
- Kommuneoverlegens stillingsprosent er nå 90 % og det  er ikke budsjettert med lønnsmidler til mer enn 60 %. 
- Det er budsjettert noe mindre til lønn enn nødvendig på kontoret for miljø og folkehelse pga. vikar. 
- På grunn av flytting og nyansettelse har det vært nødvendig å kjøpe inn nye møbler som det ikke var budsjettert med. Det vil også påløpe kostnader med istandsetting av kontorer og 
elektrikerarbeid.
b) Inntekt:
- Budsjetterte inntekter er ikke realistiske i 2019 på grunn av lavt gebyrnivå. Inntekt fra gebyrer krever at tidsfristene overholdes, noe som vil bli krevende sett i forhold til forventningene om fremdrift 
i de store områdeplanarbeidene. Kommunen finansierer  selv en del av de private planene, utover det som er foutsatt i plan- og bygningsloven. 
c) Korrigerende tiltak: 
- Det er lagt opp til å bruke midler fra bundne for å dekke merforbruk fond, blant annet til arbeid med folkehelse, kulturminner, kontoret for miljø og folkehelse og viltforvaltning.
- Fond med tildligere års mindreforbruk benyttes til å dekke ubalansen i budsjettet. 
- Det  er utarbeidet en mer detaljert prognose over forventede gebyrinntekter og  bruk av konsulenter er avviklet.
- Gjennomgang av gebyrer og vurdering av effektivisering av tidsbruk i plansaker for å øke selvkostgrad i forbindelse med HP.

321' av beregnet merforbruk er knyttet til kontoret for miljø og folkehelse. I henhold til samarbeidsavtalen kan dette dekkes av bundet fond eller faktureres deltakerkommunene. Innestående på 
fond pr. 31.12.2018 er kr 325 143. Når dette trekkes fra vil  det totale mindreforbruket øke tilsvarende og bli 403'. Det vil si at det er mulig å beholde deler av fondet med tidligere års 
mindreforbruk.

Medarbeidere
a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær 
b) Nærvær hittil i år: 95,3 % nærvær (kortidfravær: 1,3 % og langtidsfravær: 3,4 %, samlet 4,7 %)
c) Tiltak for å nå måltall: 

Innkjøp:
a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja
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2019
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Årsprognose

31.12.2019

Rådmannens
forslag til
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30 - Utgift 90 193 115 898 93 118 108 061 816 108 877 1 310
30 - Inntekt -10 957 -16 606 -11 962 -10 608 -936 -11 544 690
30 - Barnehager 79 236 99 292 81 156 97 453 -120 97 333 2 000 0

sep.18 des.18 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Antall årsverk 75,0 60,9 77,3 77,3 77,0 77,1 77,1 0,0 0,0 71,0 71,1
Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) 430 337 443 443 443 443 444 0 0 378 380
Antall avdelinger 22 22 22 22 22 22 22 0 0 20 20
Antall barn over 3 år 242 211 245 245 245 245 244 0 0 208 208
Antall barn under 3 år 95 90 107 107 107 107 107 0 0 85 87
Antall barn med laveste sats 30 15 0 0 19 18 18 0 0 8 12
Antall ped.leder stillinger (årsverk) 37,6 28,0 31,0 31,0 31,0 28,0 31,0 0,0 0,0 30,0 30,0
Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) 2,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 3,0 0,0 0,0 3,4 3,4
Antall meldinger til BUF denne måneden 0 1 3 3 2 2 0 0 0 0 0
Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt 176 147 180 180 180 180 157 0 0 149 149
Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS 0 57 8 8 7 7 28 0 0 43 44
Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak 6 9 10 10 10 10 13 0 0 7 10
Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak 4 8 9 9 9 9 10 0 0 3 8

Månedsrapportering - Barnehager

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

Rev.budsjett 2019 Regnskap 2018 Regnskap 2019

Økonomi (Forklaring til "Årsprognose 31.12.2019"):
a) Utgift:
- Bemanningen er justert i barnehagene, grunnet nedgang i barnetall.
- Utgifter gjestebarn er høyere enn budsjettert,  det er foretatt en telling pr 1. september 2019. Prognosen fremover er usikker, telles neste gang i desember 2019
- Tilskudd til private barnehager er justert ifht barnetall. 

b) Inntekt:
- Inntekt gjestebarn er noe høyere enn budsjettert.
- Inntekt sykepenger er lagt til lønn. Det er gjort et forsiktig anslag på inntekt sykelønnsrefusjoner.

c) Korrigerende tiltak: 
- Ikke satt inn vikar i 50 % stilling i barnehageadministrasjonen ved sykefravær, fra april 2019 til oktober 2019, dvs i 7 mnd.
- Forsiktig bruk av vikarer i barnehagene.

Fra august til september er endringen i årsprognosen på ca 200 000,- dette er lænn grunnet nedgang i barnetall. 

Medarbeidere
a) Måltall for nærvær: 90 % nærvær 
b) Nærvær hittil i år: 92,22 % nærvær (kortidfravær:2,66 % og langtidsfravær: 5,12 %, samlet 7,78 %)
c) Tiltak for å nå måltall: Fokus på nærværsarbeid.
-
Innkjøp:
a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja
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37 - Utgift 158 553 230 643 167 373 204 298 0 204 298 -10 600 
37 - Inntekt -24 145 -40 962 -28 365 -19 236 -216 -19 452 10 600
37 - Frognskolen 134 408 189 681 139 008 185 062 -216 184 846 0 0

sep.18 des.18 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Elevtall per skole og per trinn 1845 1845 1845 1845 1845 1845 1845 0 1809 1809 1809
1. trinn 147 147 147 147 147 147 147 0 172 172 172
2. trinn 162 162 162 162 162 162 162 0 146 146 146
3. trinn 178 178 178 178 178 178 178 0 164 164 164
4. trinn 175 175 175 175 175 175 175 0 177 177 177
5. trinn 201 201 201 201 201 201 201 0 179 179 179
6. trinn 188 188 188 188 188 188 188 0 200 200 200
7. trinn 210 210 210 210 210 210 210 0 186 186 186
Elevtall Regnbuen 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10
8. trinn 185 185 185 185 185 185 185 0 206 206 206
9. trinn 187 187 187 187 187 187 187 0 182 182 182
10.trinn 202 202 202 202 202 202 202 0 187 187 187

Månedsrapportering - Frognskolen
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Økonomi (Forklaring til "Årsprognose 31.12.2019"):
a) Utgift:

- 5 skoler varsler merforbruk. Det skyldes hovedsakelig utgifter knyttet til enkeltelever med spesielle behov. Regnbuen har fått en elev mer enn budsjettert og flere elever enn forventet har 
omfattende vedtak om spesialundervisning. Det er blant annet en elev som må ha hjemmeundervisning 1 til 1.

b) Inntekt:

- Det er lavere inntekter enn forventet på SFO.

c) Korrigerende tiltak: 
- Venter med innkjøp til 2020

Medarbeidere
a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær 
b) Nærvær hittil i år: 93,2 % nærvær (kortidfravær:1,91 % og langtidsfravær: 4,91 %, samlet 6,82 %)
c) Tiltak for å nå måltall: 
-

Innkjøp:
a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja
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42 - Utgift 92 858 128 524 102 460 122 196 0 122 196 -11 140 
42 - Inntekt -21 125 -32 454 -20 996 -21 192 -1 128 -22 320 5 740
42 - Ullerud helsebygg 71 733 96 070 81 464 101 004 -1 128 99 876 -5 400 0

sep.18 des.18 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Antall langtidsplasser 83 83 91 91 91 91 91 0 91 91 91
Antall korttidsplasser 18 18 18 18 18 18 18 0 18 18 18
Gjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) 320 204 927 673 1023 549 132 0 323 0 1349
Turnover langtidsplasser per måned 6 10 4 5 4 7 2 0 6 0 3
Vakante stillinger  
Bruk av vikarer  
Snitt vederlagsinntekter 1545 1583 271 944 1118 1222 1306 1343 1376 1429 1485
Samlede vederlagsinntekter 13904 17408 271 1888 3355 4887 6531 8056 9634 11432 13368

Månedsrapportering - Ullerud helsebygg
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Økonomi (Forklaring til "Årsprognose 31.12.2019)
Underskuddet utgjør :
1 mill: Feilbudsjettert vederlagsinntekter 
1 mill: overført fra vårt budsjett til Helse omsorg og koordinering
0,3 mill: Utgifter ti UK døgn til A-hus.
Dette er svært  vanskelig å spare inn i driftsbudsjettet.
Og videre:

Underskudd drift = 2,3 mill
Dette er i hovedsak  lønnsmidler ved fravær og ekstrahjelp ved behov for ekstrabemanning. Mange beboere er svært dårlige, og utløser behov for ekstrabemanning.  For å sikre forsvarlig drift med 
tilstrekkelig komperanse i slike anledninger utløser det en del overtid på fast ansatte perosnale (i all hovedsak sykepleiere)
Noe utgifter er også knyttet til  2-3 nattevaktsstillinger sykepleiere  vi har hatt vakante og  som vi har innleid fra byrå.

Medarbeidere
a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær 
b) Nærvær hittil i år: 91,1 % nærvær (kortidfravær: 4,3 % og langtidsfravær: 4,7 %, samlet 8,9 %)
c) Tiltak for å nå måltall: Mye tilretteelgging og individuell oppfølging. Formalisert samarbeid med IA hele dette året med faste møter hvor det både gies veiledning og undervisning.
Fravær totalt 2019:
Jan:    12.9 %
Febr: 12.0 %
Mars: 10.8 %
April: 9.8 %
Mai: 9.2 %
Juli: 8,6 %
August: 8,6 %
September 8,9 %

Innkjøp:
a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja
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43 - Utgift 74 460 103 377 78 672 101 916 0 101 916 -400 
43 - Inntekt -6 123 -11 239 -6 230 -6 780 888 -5 892 -200 
43 - Helse, omsorg og koordinering 68 337 92 138 72 442 95 136 888 96 024 -600 0

sep.18 des.18 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Hjemmesykepleie - antall brukere 243 239 245 234 240 237 237 232 235 234 234
Hjemmesykepleie - antall timer per uke 683 581 693 704 711 723 742 738 735 723 723
Hjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall innbyggere 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Praktisk bistand - antall brukere 174 151 140 138 138 133 130 128 117 115 115
Praktisk bistand - antall timer per uke 118 106 101 98 98 97 97 90 83 81 81
Praktisk bistand - snittid per bruker 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Praktisk bistand - hvorav antall med privat leverandør 34 30 28 29 30 28 28 27 23 25 25
BPA - antall brukere 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9
BPA - antall timer per uke 448 448 400 400 520 520 520 416 416 451 451
Dagsenter - antall brukere 44 44 47 50 50 52 45 51 52 47 47
Dagsenter - antall timer per uke 412 467 402 472 477 527 459 514 509 502 502
Antall vedtak 144 168 179 215 148 207 179 167 136 153 153
Antall klager på vedtak 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2
Antall endringer som følge av klage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Antall utskrivningsklare per måned 51 41 55 36 35 43 53 37 34 40 40
Antall utskrevet til hjemmet per måned 23 14 22 15 12 23 32 12 17 20 20
Antall utskrevet til korttid per måned 16 22 18 16 11 12 15 14 12 13 13
Antall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned 11 0 0 5 0 0 29 0 7 2 2
Antall på venteliste til sykehjemsplass 11 6 5 5 7 6 4 4 4 4 4

Månedsrapportering - Helse, omsorg og koordinering
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Økonomi (Forklaring til "Årsprognose 31.12.2019"): Merforbruk på kr. 1 878 710
Merforbruket skyldes økte kostnader til lokalmedisinsk senter, fastlegeordningen,  overført merforbruk fra 2018.  nyopprettet sikkerhetsrådgive.
a) Utgift: Merforbruk kr. 1 984 568
Lønn: 1. Underforbruk på 3,7 mill.  må ses i sammenhng med kjøp av vikarer under samt sykepenger 
kjøp av varer og tjenester: Merforbruk Kr. 4, 4 mill, hvorav 5 mill til kjøp av vikarer 
Kjøp fra andre: Merforbruk kr 1 516 191 til økte kostnader til LMS, fastleger, pas. skadeserstatning, ny ressurskrevende bruker.
Overføringer: Kr 554 837.  mill fra Ullerud helsebygg grunnet reduserte betalingspliktige døgn. Frogn har hatt 43 betalingspliktige døgn til nå i 2019, til sammenligning hadde vi 203 betalingspliktige 
døgn i samme periode i 2018. Økte utgifter til Samhandlingskoordinator i Follo kr. 80 000, nyopprtettet stilling sentralt; sikkerhetsrådgiver kr 212 000,-. 
b) Inntekt: Mer inntekter:  Kr. 6774
Salg og leie: Mindreinntekter på kr 2 973 000;  Overført overforbruk fra 2018 kr 2,6 mill og reduserte salgsinntekter. 
Mva og andre refusjoner: Mer inntekter kr 839 000, noe økt tilskudd til ressurskrevende brukere
Sykepenger: Mer inntekter: 2 166 000
c) Korrigerende tiltak: 
-140 % stilling holdes ledig ut året, Enheten har redusert med  to stillinger med effekt fra august. Brukt prosjektmidler til lønn  der hvor det har vært riktig. Stillinger gitt i HP 2019 er ansatt men da det 
tar noe tid er det spart noe midler her. Det har samlet gått mer midler til hjemmesykepleien grunnet flere brukere, her ser en ingen muligheter til å redusere kostnadene så langt. Det arbeides med 
nye tiltak for å kunne ta imot flere brukere, ha høy kvalitet på tiltak som virker, uten tilsvarende ressursøkning, Enheten jobber med hverdagsmestring, tidlig innsatts, koordinerte tjenester, innføring 
av velferdsteknologiske og digitale løsninger. Stort fokus på primæroppgavene og på de oppgaver som «andre» ikke kan utføre i henhold til prinsipper og verdier i vår fellesskapskommune. 
Kontinuerlig forbedring, orden i eget hus prioriteres.  
Medarbeidere
a) Måltall for nærvær: 95% nærvær 
b) Nærvær hittil i år: 95 % nærvær (kortidfravær:2,23% og langtidsfravær: 2,77 %, samlet 5,0)
Innkjøp:
a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja



36/19 Frogn kommune - 2. Tertialrapport 2019  - 19/00159-1 Frogn kommune - 2. Tertialrapport 2019  : Samlet månedsrapportering per 2 tertial 2019

September
Regnskap

September 
2018

Regnskap
Desember 2018

Regnskap
September 

2019
Budsjett

2019
Bud.just.

2019
Rev.bud.

2019
Årsprognose

31.12.2019

Rådmannens
forslag til
justering

44 - Utgift 63 342 87 548 71 327 84 541 0 84 541 -8 344 
44 - Inntekt -2 985 -27 293 -2 207 -23 172 -96 -23 268 644
44 - Tilrettelagte tjenester 60 357 60 255 69 120 61 369 -96 61 273 -7 700 0

sep.18 des.18 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Støttekontakt - antall brukere 55 54 53 53 53 53 49 0 50 52 56
Støttekontakt - antall timer per uke 172 170 167 167 167 170 156 0 159 166 178
Omsorgslønn - antall brukere 47 47 46 46 46 48 48 0 48 46 49
Omsorgslønn - antall timer per uke 494 514 488 488 488 490 499 0 493 482 511
Dagtilbud - antall brukere 16 17 17 17 17 17 17 0 17 17 17
Dagtilbud - antall timer per uke 350 374 378 378 378 378 378 0 378 378 378

Månedsrapportering - Tilrettelagte tjenester
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Økonomi (Forklaring til "Årsprognose 31.12.2019"):
a) Utgift: : Inntekter i forbindelse med ressurskrevende brukere blir på kroner -5 125 000 (mindre enn forventet)
Stor økning i nye tiltak og nye tjenester innen avlastning, ambulerende tjenester, miljøarbeider tjenester, støttekontakt og omsorgslønn. Det er få tjenester som opphører. Flere av brukerne som var 
tiltenkt miljøarbeidertjenester på Belsjø terrasse etablerer seg med andre tjenester. Vi har hatt en ekstraordnær utbetalt til 3 ansatte på - 300 000. Vi har økte utgifter ved at private avlaster nå er 
ansatt i kommunen på like vilkår som andre ansatte ( sosiale utgifter) - 400 000. Vi mangler lønns og pris kompensering for kjøpetjenester med -1 000 000. Overføringer internt i kommunen er for lite 
budsjettert med - 500 000.
Generell salderingspost tatt med i prognose -600 000 
Haukåsen, Traneveien og Fugleveien har store personalutgifter PGA utagerende- og utfordrende atferd hos flere brukere. Dette krever større og tettere bemanning for å iveratasikkerhet hos både 
personalet, brukerne selv og andres sikkerhet. Mye av utgiftene er knyttet til brukere som har Kap 9 vedtak. Her er det angitt minimumsbemanning med 1:1, 1:2 eller 1:3. Den ene ansatte må etter 
lovverket ha 3 årig helse og sosial faglig utdanning på bachelor nivå.

b) Inntekt: oppdatert (OU, prosjekt, kompetanseløft) +1 075 000  + ressurskrevende tilskudd

c) Korrigerende tiltak: - Reevaluering av turnuser, avdelingsleder og enhetsleder har gjennomgått disse. Tettere dialog sammen med søknadskontoret ifht vedtak. Vi har utsatt oppstart av flere vedtak 
og tjenester som er innvilget. Stort fokus på Innkjøpsstopp, ansettelsesstopp og vikarstopp er iverksatt, så langt det lar seg gjøre. Fagutvikler stillinger holdt vakant. 

Medarbeidere
a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær 
b) Nærvær hittil i år: 93.37 % nærvær (kortidfravær:2.01 % og langtidsfravær: 4,62 %, samlet 6.63 %)
c) Tiltak for å nå måltall: tett oppfølging av sykemeldte ansatte.
- Innkjøp:
a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ingen innkjøp 
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September
Regnskap

September 
2018

Regnskap
Desember 2018

Regnskap
September 

2019
Budsjett

2019
Bud.just.

2019
Rev.bud.

2019
Årsprognose

31.12.2019

Rådmannens
forslag til
justering

45 - Utgift 78 174 117 308 86 702 104 831 0 104 831 -7 422 
45 - Inntekt -15 606 -31 745 -18 031 -21 120 -108 -21 228 8 222
45 - Psykososialt arbeid 62 568 85 563 68 671 83 711 -108 83 603 800 0

sep.18 des.18 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Antall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj. 1 2 1 4 5 7 8 8 9 9
Nye meldinger fordelt på melder 110 131 22 40 49 73 101 105 117
Oppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov 3 3 rapporterer hver 6 mnd 0 0 0 0 0
Antall på ruskontrakt 6 5 6 8 8 9 9 10
Antall på venteliste PPT 90 106 100 87 95 85 114 105 80
Nye saker PPT 162 195 10 21 40 70 78 113 121 127
Gjennomsnittlig ventetid PPT 7 mnd 8 mnd 6 mnd 6mnd 5 mnd 5 mnd 6mnd 5mnd 5 mnd 5 mnd
Nye saker i familitjenesten 93 118 18 30 45 48 69 81 89 98
Bruk av familieråd i enheten 6 7 23 23 23 27
Andel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på alder:
       0-5 år 0 10 14 (1,7%) 24 (2,93%) 34 (4,15%) 37 (4,32%) 46 (5,37%) 60(6,77%) 65(7,2%) 69(7,5%)
       6-12 år 0 12 17 (0,07%) 35 (2,54%) 47 (3,41%) 57 (4,12%) 73 (5,28%) 99(7,16%) 119(8,61%) 136(9,79%)
       13-18 år 0 6 11 (0,89%) 23 (1,87%) 29 (2,35%) 40 (3,25%) 58 (4,72%) 70(5,69%) 76(6,17%) 81(6,58%)
Antall plasseringer i institusjon 6 7 6 6 7 7 8 9 9
Antall plasseringer i fosterhjem 26 28 23 25 25 28 31 31 31
Antall tiltak i hjemmet 104 111 88 92 97 107 115 120 123
Ressurssenter - antall brukere 51 55 56 45 47 49 49 53 11 18
Ressurssenter - antall timer per uke 426 445 487 328 361 374 393 416 51 50
Støttesamtaler psyk. - antall brukere 117 114 112 117 119 113 125 121 435 413
Støttesamtaler psyk.- antall timer per uke 47 37 38 38 44 49 46 36 125 138
Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere 60 66 64 60 64 62 58 61 41 36
Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke 125 129 132 127 110 116 113 126 58 58

Månedsrapportering - Psykososialt arbeid
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Økonomi (Forklaring til "Årsprognose 31.12.2019"):
a) Utgift: a) Utgift: Overforbruk skyldes høyere utgifter til ressurskrevende brukere enn budsjettert, konsulentbistand i barneverntjenesten grunnet langtidssykemeldinger, lønnsutgifter til vikarer 
pga langtids sykemeldinger og i kortere vikariater før ansettelse. Utbetaling av sosialhjelp og dekning av husleie i fbm ettervern - utgiftene her er høyere enn budsjettert. samt høyere lønnsutgifter på 
Kopås ungdomsbolig og hegre omsorgshus enn budsjettert. Nedgangen i merforbruket skyldes en justering av lønnsutgifter på barnevern samt at en stilling holdes vacant fra 01.09.og ut
året.
-
b) Inntekt: - Sykepenger, buffer samt økte inntekter grunnet økning i ressurkrevende brukere.

-
c) Korrigerende tiltak:  gjennomgang av alle utgiftsposter, stillinger holdes vakante ut året (fagutvikler, familieveileder)

Medarbeidere
a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær 
b) Nærvær hittil i år: 91,29% nærvær (kortidfravær:1,88 % og langtidsfravær: 6,84 %, samlet 8,71 %)
c) Tiltak for å nå måltall: 
-

Innkjøp:
a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja
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September
Regnskap

September 
2018

Regnskap
Desember 2018

Regnskap
September 

2019
Budsjett

2019
Bud.just.

2019
Rev.bud.

2019
Årsprognose

31.12.2019

Rådmannens
forslag til
justering

50 - Utgift 27 009 36 430 26 628 34 116 756 34 872 0
50 - Inntekt -4 825 -7 666 -3 853 -4 464 -816 -5 280 0
50 - Kultur og frivillighet 22 184 28 764 22 775 29 652 -60 29 592 0 0

sep.18 des.18 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kulturskolen - antall elever 370                        370                        370                        370                        370                        370                        -                         370                        370                        370                                  
Kulturskolen - antall barn på venteliste 30                          30                          35                          35                          35                          35                          -                         35                          -                         -                                   
Kino - antall besøkende 15 170                  19 136                  2 965                    4 401                    5 327                    6 162                    -                         6 998                    8 854                    10 540                             
Bibliotek - antall utlån 40 985                  50 694                  9 168                    13 708                  18 070                  21 812                  -                         30 571                  35 009                  39 275                             
Klubb - antall besøk Underhuset 2 277                    3 760                    774                        1 290                    1 618                    2 064                    -                         2 063                    2 618                    2 725                               
Klubb - antall arrangementer 61                          91                          23                          42                          53                          69                          -                         81                          88                          92                                    

Månedsrapportering - Kultur og frivillighet
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Økonomi (Forklaring til "Årsprognose 31.12.2019"):
a) Utgift:
- Utgifter knyttet til virksomheten belastes ikke regelmessig, derfor er mer utgifter enn budsjettert belastet per august 
- Merutgift lønn på kr. 100 000 turistinformasjonen, lønnsutgifter 2018 for tidligere turistsjef er belastet regnskap 2019.
- Utover dette er det noe merforbruk på lønn på enkelte avdelinger, total merutgift lønn er forventet til ca kr. 170 000.
- Det er per i dag et merforbruk på kinoen på ca 150 000, dette skyldes manglende billettinntekter.
- Merforbruk er per i dag  forventet å balansere med buffer.
- Usikkerhet knyttet til tilskudd til trossamfunn og usikkerhet knyttet til inntekter kan medføre utgifter utover avsatt sum til buffer.

b) Inntekt:
- Det er usikkehet knyttet til inntekt på Kino, Smia og Kulturskolen.
- Inntekter fra Sommerkonsertene ble indre enn forventet i starten på sesongen.

c) Korrigerende tiltak: 
-Kinoen ble stengt i juli da de siste årene har vist at det er en måned med lite besøk.

Medarbeidere
a) Måltall for nærvær: 90 % nærvær 
b) Nærvær hittil i år: 97, 10 % nærvær (kortidfravær:1,08 % og langtidsfravær: 1,82 %, samlet 2,90 %)
c) Tiltak for å nå måltall: 
-

Innkjøp:
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September
Regnskap

September 
2018

Regnskap
Desember 2018

Regnskap
September 

2019
Budsjett

2019
Bud.just.

2019
Rev.bud.

2019
Årsprognose

31.12.2019

Rådmannens
forslag til
justering

61 - Utgift 58 245 83 402 58 919 72 240 0 72 240 400
61 - Inntekt -23 965 -34 741 -26 064 -28 248 -72 -28 320 0
61 - Eiendom 34 280 48 661 32 855 43 992 -72 43 920 400 0

sep.18 des.18 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Antall saker meldt inn i vaktmester.no ikke tall før plania ikke tall før plania mangler tall mangler tall mangler tall mangler taLL mangler tall 0 mangler tall mangler tall mangler tall
Antall restanser på boligfordeling 11                          19                          15                          15                          12                          6                            -                         -                         7                            6                            16                                    
Husleierestansemøter 1                            1                            1                            1                            1                            1                            1                            -                         1                            1                            1                                       
Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset 52 211                  73 303                  94 600                  78 641                  77 017                  59 193                  53 785                  49 391                  53 750                  53 750                  56 133                             
Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole 47 026                  58 592                  63 452                  57 434                  61 689                  47 791                  38 339                  27 121                  22 447                  22 447                  34 961                             
Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole 68 507                  140 762                150 879                121 577                124 450                125 740                103 125                66 054                  28 520                  28 520                  92 831                             
Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole 28 785                  59 392                  80 846                  64 995                  61 092                  43 541                  35 653                  24 101                  12 992                  12 992                  32 620                             
Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skole 58 401                  147 504                199 730                149 878                149 356                93 734                  70 945                  35 108                  23 411                  23 411                  17 322                             

Månedsrapportering - Eiendom
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Økonomi (Forklaring til "Årsprognose 31.12.2019"):
a) Utgift:
- strømutgifter (EPC) - hele gevinsten er tatt ut, ikke realiserbart etter EPC konkurs, ikke tatt med i prognosen, venter til strøm kjørt for 3 kvartal. STOR USIKKERHET
- usikkerhet knyttet til driftskostnader Bølgen og overføringer idrett
- merforbruk fra 2018 på 1 million tatt med over til 2019, tatt inn i prognosen
- Husleiedekning for leid areale til kontorlokaler for kommunale virksomheter det ikke er plass til på rådhuset er høyere enn budsjettert
- Prosjektledere ligger inne i regnskap som utgift, lønn dekkes av prosjektmidler, er tatt  med  i årsprognosen 
b) Inntekt:
- tap av inntekter på Skogveien, meldes inn i tertial på, varig reduksjon på 1,5 mill pr år- tatt med i prognosen (ikke konsekvensjustert i 1.tertial, det er mange ledige kommunale leiligeheter 
tomgangsleie 
- inntektskravet på 1,6 millioner på Bølgen blir redusert med 830 000 vi får inn 770 000 for 2019 (treningssenteret) ,tatt med i prognosen ikke konsekvensjustert
c) Korrigerende tiltak: 
- Selger unhensiktsmessige leiligheter som må totalrenoveres, legger ut de første på markedet så fort som mulig
- vakante stillinger 3 på driftsavdelingen ut året ca- 1,2 mill, tatt inn i prognosen
- vi holder nede vedlikeholdsbudsjettet med 2 millioner - tatt inn i prognosen (dette for ytterligere buffer da det er flere risikoområder i budsjettet som f eks strøm, leieinntekter kommunale boliger) 
- prosjekttimer for forvaltere og driftsjef  holdes som buffer - fører timer kontinuerlig ( ca 980 000 i 2018) tatt inn i prognosen med noe mer

Medarbeidere
a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær 
b) Nærvær hittil i år: 95,6 % nærvær (kortidfravær:1,91 % og langtidsfravær: 2,5 %, samlet 4,42 %)
c) Tiltak for å nå måltall: 

Innkjøp:
a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja
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September
Regnskap

September 
2018

Regnskap
Desember 2018

Regnskap
September 

2019
Budsjett

2019
Bud.just.

2019
Rev.bud.

2019
Årsprognose

31.12.2019

Rådmannens
forslag til
justering

70 - Utgift 71 225 99 704 76 723 98 544 0 98 544 -4 592 
70 - Inntekt -58 043 -79 736 -55 718 -82 368 -48 -82 416 2 692
70 - Teknisk drift og forvaltning 13 182 19 968 21 005 16 176 -48 16 128 -1 900 0

sep.18 des.18 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Mengde vann kjøpt fra Glitre 1250639 1628916 129797 246360 133100 0 144846 0 146759 145013 139434
Forbruk vann 1156890 1520432 126809 242723 131656 132642 143342 136068 145849 143856 139615
Antall klager mottatt (skriftlig) 18 29 0 0 1 1 1 0 6 3 2
Antall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) 21 21 15 18 2 0 0 0 0 0 0
Antall meter reasfalterte veier 3220 8701 0 0 0 0 4600 0 4185 0 0
Antall reparerte lekkasjer 4 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
Fradelinger 22 34 2 3 4 5 0 6 8 16
Arealoverføringer 2 4 1 1 2 3 0 3 4 6
Grensejusteringer 1 2 0 0 0 2 0 3 3 4
Grensepåvisning/klarlegging av grense 13 22 0 1 3 8 0 10 12 13
Uteareal-seksjonering 4 4 2 4 5 5 0 30 30 30
Byggetiltak innlagt i kartbase 107 121 14 19 30 55 0 87 92 148
Rammetillatelse 53 57 8 14 20 48 0 68 76 110
Igangsettelse 47 54 2 10 15 44 0 54 65 93
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk 37 47 10 16 20 27 0 37 45 50
Etterregistrering bygg 298 403 70 110 128 152 0 165 170 319

Månedsrapportering - Teknisk drift og forvaltning
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Økonomi (Forklaring til "Årsprognose 31.12.2019"):
a) Utgift:
- Høyere lønnsutgifter til flere nye ansatte i byggesaksavdelingen, tapte gebyr  i byggesaksbehandling for saker som kom inn i 2018.  Kjøp av ekstern  konsulentbistand for byggesaksbehandling med 
1,5 mill. som ikke var planlagt i budsjettet for 2019.

b) Inntekt:
- Det kommer høyere tilknytningsgebyr både for vann og avløp som følge av mange godkjente boenheter i år.  Anslagsvis nesten 3 millioner mer enn budsjettert.  

c) Korrigerende tiltak: 
- Merforbruket skyldes en villet satsing på byggesaksområdet, øvrige ansvar er som planlagt.

Medarbeidere
a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær 
b) Nærvær hittil i år: 95,37 % nærvær (kortidfravær: 1,71 % og langtidsfravær:  2,92 %, samlet  4,63 %)
c) Tiltak for å nå måltall: 
- Målet er nådd.

Innkjøp:
a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja
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September
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Regnskap
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Regnskap
September 

2019
Budsjett

2019
Bud.just.

2019
Rev.bud.

2019
Årsprognose

31.12.2019

Rådmannens
forslag til
justering

80 - Utgift 28 563 39 312 27 039 38 664 0 38 664 1 780
80 - Inntekt -18 515 -26 646 -14 112 -23 064 -48 -23 112 -2 080 
80 - NAV 10 048 12 666 12 927 15 600 -48 15 552 -300 0

sep.18 des.18 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som hovedinntekt 36 % 36 % 38 % 38 % 35 % 31 % 31 % 0 % 30 % 30 % 31 %
Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 91 105 91 96 83 98 93 0 66 70 71
Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med trygd/pensjon som 
viktigste kilde til livsopphold 23 % 28 % 23 % 24 % 27 % 34 % 26 % 0 % 23 % 29 % 23 %
Antall brukere med frivillig forvaltning 19 18 15 14 15 16 14 0 14 14 13
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med introduksjonsstønad 
som viktigste kilde til livsopphold 9 10 4 6 7 8 7 0 6 6 5

Månedsrapportering - NAV
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Økonomi (Forklaring til "Årsprognose 31.12.2019"):
a) Utgift:
- Mindre forbruk skyldes færre deltakere på kvalifiseringsprogrammet og deltakere som får introlønn. Stilling ubesatt første halvår samt innsparinger etter stillingsstopp.
b) Inntekt:
- Forventet inntekt fra statlige eoverføringer er underbudsjettert.
c) Korrigerende tiltak: 
-

Medarbeidere
a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær 
b) Nærvær hittil i år: 93,24 % nærvær (kortidfravær:2,18 % og langtidsfravær: 4,58 %, samlet 6,76 %)
c) Tiltak for å nå måltall: Tett oppfølging og dialog med de sykmeldte
-

Innkjøp:
a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja
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September
Regnskap

September 
2018

Regnskap
Desember 2018

Regnskap
September 

2019
Budsjett

2019
Bud.just.

2019
Rev.bud.

2019
Årsprognose

31.12.2019

Rådmannens
forslag til
justering

90 - Utgift 61 443 142 107 69 656 143 880 0 143 880 -500 
90 - Inntekt -723 215 -961 189 -747 199 -946 489 0 -946 489 6 500
90 - Generelle inntekter og utgifter -661 772 -819 082 -677 543 -802 609 0 -802 609 6 000 0

Månedsrapportering - Generelle inntekter og utgifter

-900000

-800000

-700000

-600000

-500000

-400000

-300000

-200000

-100000

0
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

Rev.budsjett 2019 Regnskap 2018 Regnskap 2019

Økonomi (Forklaring til "Årsprognose 31.12.2019"):
a) Utgift:
- Høyere renteutgifter enn budsjettert med ca kr 2,6 millioner. En forverring fra rapportering per august med 3,4 millioner kroner. Dette skyldes...
- Høyere avdragsutgifter enn budsjettert med ca kr 6,8 millioner. Dette skyldes i hovedsak budsjettberegningene  som var basert på en prognose for 2018 som var lavere enn faktisk resultat,  samt at 
udekket finansieringsbehov for 2019 ikke var inkludert i avdragsberegningene. 
- Lønnspotten ca 7 mill mindre enn budsjettert

b) Inntekt:
- Høyere skatt og rammetilskudd enn budsjettert med ca 6,5 millioner. 

c) Korrigerende tiltak: 

Innkjøp:
a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja
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1 Formål  
I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med 

tertialrapporteringen per 30. april og per 31. august, legge frem statusrapporter for finansforvaltningen 

til kommunestyret. I tillegg skal det ved årets utgang legges frem en rapport som viser utviklingen 

gjennom året og status ved årets slutt.  

Finansreglementet i Frogn kommune gir bestemmelser om innholdet i finansrapportene, for aktiva skal 

rapporten inneholde følgende: 

 Sammensetning av aktiva 

 Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 

 Vesentlige markedsendringer 

 Endringer i risikoeksponering 

 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

 Markedsrenter og egne rentebetingelser 

For passiva skal rapporten inneholde: 

 Sammensetning av passiva 

 Løpetid for passiva 

 Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva 

 Vesentlige markedsendringer 

 Endringer i risikoeksponering 

 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

 Markedsrenter og egne rentebetingelser  

Startlån og etableringslån i Husbanken inngår ikke i denne rapporteringen. Det samme gjelder 

eierandeler i form av aksjer i selskaper nevnt i årsregnskap. 

2 Forvaltningen av kortsiktig likviditet 

Tabell 1 – Bankinnskudd ordinære (eksl. Skattetrekk) 

Alle tall i millioner 
Bankinnskudd – 

ordinære 

31.12.18 30.04.19 31.08.19 Avkastning/ 

renteinntekter 

Intervall Status 

31.08.19 

DNB 114,0 24 90 3 m Nibor +0,25% 0-100 %  % 

Tabell 2 – Bankinnskudd særvilkår 

Alle tall i millioner 
Bankinnskudd – 

Særvilkår 

31.12.18 30.04.19 31.08.19 Avkastning/ 

renteinntekter 

Intervall Status 

31.08.19 

SpareBank1 52 52 50 3 m Nibor +0,68% 0-100 % % 

 

Kommunens kortsiktige likviditet er plassert som bankinnskudd. Markedsrente for kortsiktig likviditet 

er 3 mnd Nibor. Vilkårene på hovedbankavtalen (3 mnd Nibor +0,25 % er gjeldende i perioden 

1.4.2016 – 31.3.2019 (med opsjon til forlengelse til 31.3.2020). Kommunens vilkår mot 3 måneder 

Nibor vises i tabell 1 og tabell 2.  

Kolonnen «intervall» viser hvor stor andel av ledig likviditet finansreglementet tillater plassert som 

ordinære bankinnskudd og bankinnskudd med særvilkår, mens status viser hvor stor prosentandel av 

total likviditet som er plassert. 
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3 Forvaltning av lånegjeld 

Frogn kommune benytter i dag ekstern uavhengig rådgiver, FINANSinnkjøp AS, til å bistå kommunen 

med den løpende gjeldsforvaltningen. 

Tabell 3 – Låneportefølje 

Alle tall i millioner 

Dato 31.12.2018  30.04.2018 31.08.2019   

Lån nr/Isin Restgjeld  Restgjeld Restgjeld Forfall 

KBN* 194,4  194,4 194,4 9.03.2020 

KBN* 140,5  140,5 140,5 16.03.2022 

DNB 150,0  150,0 0 22.08.2019 

Swedbank NO0010325285 100,0  100,0 100,0 20.09.2021 

KBN* 20100876 101,7  101,7 101,7 17.12.2025 

KBN* 20060641 42,0  42,0 42,0 16.12.2026 

KBN* 20090718 77,0  77,0 77,0 19.12.2029 

KBN *20110109 108  108,0 108,0 19.03.2031 

KBN* 20160146 192,3  192,3 192,3 16.03.2046 

KBN* 20160149 56,1  0 0 06.08.2046 

KBN* 20170177  103,5  0 0 14.03.2047 

KBN* 20180115 165,2  165,2 165,2 16.09.2020 

DNB 133,6  133,6 133,6 24.09.2019 

KBN   159,6 159,6 17.03.2021 

KLP    140,0** 23.05.2039 

Danske Bank    150,0 21.08.2020 

Totalt 1 564,26  1 564,26 1 704,26   

*KBN er forkortelse for Kommunalbanken  

**Innvilget hovedstol er NOK 224.125.000, hvor 140 mill av innvilget hovedstol er utbetalt per 

31.08.2019.   

I overnevnte tabell er også byggelån inkludert. Volum byggelån har i samme periode utviklet seg slik: 

Dato 31.12.2017 30.04.2019 31.08.2019 

Volum byggelån 46,1 46,1 46,1 

 

Tabell 4 – Rentebytteavtaler 

Alle tall i millioner 

Rentebytteavtaler 31.12.18 30.04.19 31.08.19 Rente Forfall 

Nordea 75 75  75 3,40 % IMM jun 22 

Nordea -75 -75 -75 3 mnd Nibor IMM jun 22 

Swedbank -100 -100 -100 4,75 % IMM sep 21 

Swedbank 100 100 100 3 m Nib -0,16 % IMM sep 21 
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Tabell 5 – Nøkkeltallsopplysninger for gjeldsportefølje 

Nøkkeltall 31.12.2018 30.04.2019 31.08.2019 

Vektet løpetid for portefølje (år) 8,3 år 7,8 år 7,4 år 

Gjennomsnittsrente 1,773 % 1,774 % 1,92 % 

 

Endringer siden forrige rapport 

Siden fremleggelse av rapport (30.04.2019) ble det 21. mai gjennomført konkurranse om låneopptak 

til finansiering av budsjetterte investeringer 2019, lån stort NOK 224.125.000 i KLP. 

22. august forfalte lån i DNB, stort NOK 150 mill. Lånet ble etter konkurranse refinansiert i nytt 

sertifikatbasert lån med løpetid til 21 august 2020 i Danske Bank. 

 

Figur 1 – Fordeling mellom långivere/utstedere per 31.08.2019 

 

Finansreglementets legger rammer for spredning av låneopptak. Fordelingen av långivere vist i figur 

1 er i samsvar med reglementets bestemmelser. KBN er forkortelse for Kommunalbanken. 

 

Figur 2 – Fordeling av låneprodukt 31.08.2019 

 

Andel lån med sertifikatvilkår anses å være på ett akseptabelt nivå.  
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Figur 3 – Forfall / Refinansieringsrisiko 

Alle tall i millioner 

 
 
 
Figur 3 viser forfall frem til 31.12.2020. Første forfall er 133,6 millioner som forfaller 24. september 

2019. Rulleringsrisikoen per 31.08.2019 i gjeldsporteføljen anses som liten.  

 

Tabell 6 – Andel sikret rente 

Alle tall i millioner 

 31.12.2018 30.04.2019 31.08.2019 

Volum sikret 75 75 75 

Hovedstol 1 564,26 1 564,26 1 704,26 

Sikringsgrad i % 4,8 % 4,8 % 4,4 % 

Finansreglementets punkt 7.6 legger bestemmelser om fordelingen mellom fast og flytende rente. 

Forvaltningen som er vist i tabell 6 er i samsvar med vedtatt finansreglement. Andel sikret rente er 

dog meget lav per 31.08.2019.  

Figur 4 – Forventet framtidig renteutvikling 

 

Figur 4 viser forventet flytende markedsrente (3 mnd Nibor rente) i perioden august 2019 – juli 

20291. Det har vært relativt store endringer i rentekurven siden fremleggelse av forrige rapport. Ved 

fremleggelse av forrige rapport viste forventet flytende fremtidig markedsrente en økende trend i 

                                                           
1 Figuren bygger på priser på 3 mnd FRA kontrakter (dvs 3 mnd rentesikring med start IMM september 2019,  
IMM des 2019 og IMM mars 2020) og interpolerte swaprenter (dvs rentebytteavtaler med 1 år løpetid som 
starter 1, 2 og 3 år frem i tid).   
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rentekurven, mens denne nå er snudd. Med andre ord er det nå priset inn en nedgang i 

markedsrentene de kommende årene. 

Tabell 7 – Prognose renteutgifter 2019 (påløpte renter) 

  Anslått rentekostnad 

Januar                                    2,4  

Februar                                     2,1  

Mars                                     2,3  

April                                      2,3  

Mai                                     2,4  

Juni                                     2,6  

Juli                                     2,8  

August                                     2,8  

September                                     2,8  

Oktober                                      2,9  

November                                      2,8  

Desember                                     2,9  

Sum                                  31,0  

 

Tabellen over viser anslåtte påløpte rentekostnader for låneporteføljen i 2019. Anslaget tar ikke 

hensyn til videre utbetalinger for budsjettert låneopptak 2019 eller budsjettert avdrag 2019.  

 

4 Totalbildet / Stresstest av forvaltningen 

Tabell 8 – Renterisiko i låneporteføljen 

Alle tall i millioner 

 31.12.2018 30.04.2019 31.08.2019 

Langsiktig gjeld 1 564,26 1 564,26 1 704,26 

Estimert selvfinansierende gjeld 127,0 127,0 127,0 

Sikret rente 75,0 75,0 75,0 

Aktiva 195 76,0 140,0 

Gjeld med renterisiko 1 167,3 1 286,3 1 362,3 

Andel av gjeld med renterisiko 74,6 % 82,2 % 79,9 % 

 

Beregningen i tabell 8 viser andelen gjeld hvor Frogn kommune selv bærer risikoen for en eventuell 

kostnad ved renteoppgang. «Langsiktig gjeld» er kommunens totale gjeld, «Estimert 

selvfinansierende gjeld» er den estimerte andelen av Frogn kommunes langsiktige gjeld som dekkes 

av brukerbetalinger (innenfor vann og avløp) og rentekompensasjonsordninger i Husbanken (beløpet 

er estimert, og kan avvike fra reelt beløp). Dersom flytende rente øker på gjeld tilknyttet vann og 

avløpsinvesteringer kan den økte rentekostnaden dekkes inn i form av en økning i brukerbetalingene. 

Husbankens rentekompensasjon dekker som regel den flytende rentesatsen på kommunale lån.  

«Sikret rente» er andelen lån med rentebinding (fast rente eller rentebytteavtaler), «Estimert 
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aktivabeholdning» inngår i beregning av renterisiko i finansporteføljen ettersom en økning i 

finanskostnadene som følge av høyere rente samtidig vil nøytraliseres noe grunnet økning i 

finansinntekter (renteinntekter på likviditet). 

 

Budsjettavvik ved rentestigning 

For å illustrere den renterisiko som ligger i Frogn kommunes finansforvaltning beregner man de 

økonomiske konsekvensene frem i tid ved en renteøkning på 1 %-poeng mer enn budsjettert rente 

   

Tabell 9 – Budsjettavvik ved 1 % ekstra renteendring 

Alle tall i millioner 

Endringsparameter 1,00 % 

  2019 

Hovedstol låneportefølje             1 707,8  

Andel rentesikret                     75  

Andel selvfinansierende gjeld                   127  

Innskudd                   140  

Avvik eksl. pensjonsforpliktelse 
                   

4,4*  

(Pensjonsforpliktelse) Estimerte tap som følge av 
kursendring                     14  

(Pensjonsforpliktelse) Estimert økt avkastning                    3,5  

Avvik inkl. pensjonsforpliktelse                  14,9  

 
*Gjelder ved renteendring fra 01.09.2019. 

Tabell 9 viser avvik (endring) fra budsjetterte rentekostnader som vil påløpe Frogn kommune dersom 

renten stiger 1 %-poeng mer enn rente lagt til grunn i denne rapport fra 01.09.2019. 

I raden «Avvik eksl. pensjonsforpliktelse» hensynstar man ikke renteendringens forventede 

påvirkning på pensjonskostnadene/inntektene. I raden «avvik inkl. pensjonsforpliktelse» hensynstar 

man forventede tap og endring i avkastning som følge av renteendringen. 

For beregning av estimerte tap og økt avkastning på pensjonsforpliktelser legges det til grunn notat 

«En renteendrings effekt på avkastningen av pensjonsmidlene – renten øker med 1 prosentpoeng». 

Her legges det til grunn at den samlede pensjonsporteføljen reduseres rundt 1,4 % av en 

renteendring på 1 %, mens den økte avkastningen vil utgjøre ca. 0,35 %. 

 

5 Endringer i risikoeksponering 
All driftslikviditet står i dag på konto hos hovedbankforbindelse. Hovedbankforbindelsen har fortsatt 

rating bedre enn A- som er ratingkrav i finansreglement.  

Overskuddslikviditet er plassert som bankinnskudd hos SpareBank1. Plasseringen er i tråd med 

kommunens finansreglement 
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Låneporteføljen har lav refinansieringsrisiko (figur 3). Renterisikoen er forholdsvis høy, og er 

forventet økende, noe som er symbolisert i tabell 6 og 8. Forventet fremtidig rente de kommende 5 

årene har endret seg noe, og renten utover 2020 og videre frem i tid forventes å være noe lavere enn 

anslaget per 30.04.2019. 

Annen risiko i låneporteføljen er uforandret siden forrige rapport. 

6 Avvik 
Statusrapport for finans- og gjeldsforvaltningen i Frogn kommune viser ingen avvik fra rammene i 

finansreglement med rapporteringsrutiner.  

7 Rådmannens vurderinger 
Forvaltningen av kommunens finansportefølje er tilfredsstillende. 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 37/19 Frogn kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00148-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Utvalgsleders forslag til vedtak: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken

Kontrollutvalgssekretariat IKS.
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende:

a. Medlem:
b. Vara:

4. Kommunestyret forutsetter at FIKS ivaretar sekretariatsfunksjonen for
kontrollutvalget frem til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS er opprettet.

Avgjørelsesmyndighet: 
Frogn kommunestyre 

Vedlegg: 
Saksutskrift KST 041119 sak 141-19 Kontrollutvalgets sekretariat - Oversendelse av 
sak til Frogn kontrollutvalg, Saksutskrift Styret i FIKS sak 14-19 Etablering av Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS, Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat - rettet 
030719, Selskapsavtale Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 260919 

Vedtak i saken sendes til: 
Frogn kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Frogn kommunestyre vedtok 04.11.19 i sak 141/19 Kontrollutvalgets sekretariat. 
Oversendelse av sak til Frogn kontrollutvalg følgende: 

1. Saken oversendes kontrollutvalget for vurdering og tilrådning om valg av sekretariat til
kontrollutvalget.

2. Rådmannen legger fram egen sak om eierskap i det interkommunale foretaket dersom
kontrollutvalgets innstiller på at Viken kontrollutvalgssekretariat IKS skal være
kontrollutvalgets sekretariat.

3. Dersom kontrollutvalget ikke innstiller på at Viken kontrollutvalgssekretariat skal være
kontrollutvalgets sekretariat, ber kommunestyret om at kontrollutvalget anbefaler hvilken
sekretariatsordning som kontrollutvalget da ønsker utredet.

HJEMMEL 
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-7: 
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§ 23-7.Sekretariatet 

Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som 
tilfredsstiller utvalgets behov. 

Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og 
at utvalgets vedtak blir iverksatt. 

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av 
den eller dem som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til 
a) ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å være 

sekretær for kontrollutvalget 
b) den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 
c) medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen 

eller fylkeskommunen. 
Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet kontrollutvalget 

og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra 

kontrollutvalget. 

 
Bestemmelsen har tidligere vært i fastsatt i forskrift. 
Sjette ledd er ny bestemmelse som tidligere ikke var avklart i verken lov eller forskrift. 
 
 
Bakgrunn for saken 
Frogn kommune har siden 2006 vært deltaker i og kjøper sekretariatstjenester fra 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  
 
I løpet av 2019 har FIKS hatt dialog med Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og 
omegn (KUBIS) og Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) om 
sammenslåing av selskapene til Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. Selskapene 
har vurdert sammenslåing f.o.m. 1.1.2020. Selskapene har utredet sammenslåingen i 
vedlagte rapport med tilhørende selskapsavtale.  
Styret i FIKS behandlet avtalen 10.10.2019 og anbefalte sammenslåingen.  
Utredningen peker på 4 mulige organisasjonsformer for Viken 
Kontrollutvalgssekretariat, og anbefaler et interkommunalt selskap. Dersom Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS etableres, vil selskapet per 01.01.2020 kunne ha 30 
deltakerkommuner, et budsjett på ca. 7 MNOK og en grunnbemanning på 6 årsverk. I 
tillegg vil selskapet kunne selge tjenester til andre kommuner. ROKUS IKS selger i 
dag sekretariatstjenester til Asker og Bærum. 
 
Dannelsen av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS kan formelt skje etter likelydende 
vedtak i de berørte kommunestyrer. Styret i FIKS anbefaler at Frogn kommune 
viderefører sin deltakelse i interkommunalt samarbeid gjennom dette nye selskapet. 
Eventuelle økonomiske forpliktelser, herunder spesielt andel av pensjonsforpliktelser, 
Frogn kommune har til FIKS vil da bli overført til det nye selskapet.  
Frogn kommune vil ha en eierandel på 3,5 % i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 
og forplikte seg til et deltakerinnskudd på kr 28.000.- 
 
Ulike alternativer for ny sekretariatsordning  
På bakgrunn av sammenslåingen må Frogn kontrollutvalg ha ny sekretariatsløsning 
fra og med avviklingen av FIKS.  
Kontrollutvalget vurderer tre ulike alternativer:  
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1. Frogn kommune trer inn i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS og kontrollutvalget mottar 
tjenesten derfra.  

2. Frogn kommune kjøper tjenesten i markedet.  
3. Frogn kommune ivaretar sekretariatsfunksjonen selv. 

 
Nedenfor gjennomgås de ulike alternativene.  
 
Alternativ 1: Frogn kommune trer inn i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS og 
kontrollutvalget mottar tjenesten derfra.  
Frogn kontrollutvalg har vært tilfreds med tjenester fra FIKS. Utvalget ser at en større 
organisasjon vil gi større sikkerhet for kontinuitet og kvalitet i tjenestetilbudet, 
gjennom mindre sårbarhet ved sykdom og annet fravær samt større fagmiljø. I Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS antas det at muligheten til faglig utveksling mellom 
kommunenes kontrollutvalg vil være god.  
 
Alternativ 2: Frogn kommune kjøper tjenesten i markedet.  
Gjennom markedet vil kommunen stå friere til å velge tilbyder av tjenesten. En 
utfordring er at revisjonsselskaper som tar revisjonsoppdrag for kommunen ikke har 
anledning til å levere en slik tjeneste. Markedet for firmaer med 
revisjonskompetanse, men som ikke ønsker å levere tilbud på revisortjenester antas 
dermed å være noe begrenset.  
Frogn kommune kan også innhente tilbud fra Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
Per i dag er ikke prisnivået for disse tjenester kjent. Det må antas at tjenestene vil 
være dyrere for kommuner utenfor selskapet enn innenfor. Muligheten til faglig 
utveksling mellom kontrollutvalg i regionen antas å være mer begrenset utenfor 
Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
Kjøp av sekretariatstjenester i markedet er tidsbegrenset og må gjentas før 
avtaleperiodens utløp. Utgifter til utlysning, tilbudsevaluering og inngåelse av avtale 
om sekretatriatstjenester kommer da i tillegg til selve leveransen av de ordinære 
sekretariatstjenestene. Kjøp av tidsbegrensede sekretariatstjenester er med på å 
svekke kontinuiteten i kontrollutvalgets og sekretariatets arbeid. 
 
Alternativ 3: Frogn kommune ivaretar sekretariatsfunksjonen selv.  
Dette er en ordning som kun et fåtall av kommuner eller fylkeskommuner har valgt. 
Av kommunene er det Oslo, Bergen og Trondheim som har eget ansatt sekretariat. 
 
En slik løsning forutsetter at den ansatte ikke har andre oppgaver i kommunen. En 
slik løsning vil innebære en ny funksjon/deltidsstilling i kommunen. Dette alternativet 
vil være sårbart ift. kontinuitet og kvalitet i tjenestetilbudet, og ikke gi støtte i et 
fagmiljø. En slik løsning vil gi begrensede muligheter til faglig utveksling mellom 
kontrollutvalg i regionen. 
 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER  
Skulle Frogn kommune velge en annen løsning enn å videreføre sin deltakelse i 
interkommunalt samarbeid gjennom FIKS/Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS, så vil 
Frogn kommune hefte for sin andel av økonomiske forpliktelser i FIKS, herunder 
spesielt påløpte pensjonsforpliktelser. Disse er ikke beregnet per dags dato. Det 
legges opp til å gjøre opp økonomisk status pr 31.12.19 i sammenheng med at 
Oppegård kommune og Ski kommune avslutter sin deltakelse ved årsskiftet 2019. 
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Nesodden kommune har også vedtatt å tre ut av FIKS ved årsskiftet 2019, men har 
også vedtatt deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS fra og med 01.01.2020.  
Ved uttreden vil Frogn kommunes økonomiske forpliktelser overfor FIKS v/Ås 
kommune måtte komme til utbetaling i 2020.  
 
Anbefaling  
Alternativ 1 med inntreden i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS er å foretrekke.  
 
Vedtak i denne saken foreslås fattet i kommunestyret som formulert i sak 14/19 i 
styret til FIKS (likelydende for alle deltagende kommuner i FIKS).  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Kontrollutvalgets vedtak følger 
som innstilling i saken overfor kommunestyret. 
 
 
Ås, 22.11.19 
 
 
Eva Anderssen/s./ 
Utvalgsleder  
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Saksutskrift 
 

Kontrollutvalgets sekretariat. Oversendelse av sak til Frogn 
kontrollutvalg. 

 
Arkivsak-dok. 19/03281-3 
Saksbehandler Anne Lise Larsson 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 2019-2023 04.11.2019 141/19 

 
 

Kommunestyret 2019-2023s behandling 04.11.2019: 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyret 2019-2023s vedtak 04.11.2019: 
 

1. Saken oversendes kontrollutvalget for vurdering og tilrådning om valg av 
sekretariat til kontrollutvalget. 

2. Rådmannen legger fram egen sak om eierskap i det interkommunale foretaket 
dersom kontrollutvalgets innstiller på at Viken kontrollutvalgssekretariat IKS skal 
være kontrollutvalgets sekretariat. 

3. Dersom kontrollutvalget ikke innstiller på at Viken kontrollutvalgssekretariat skal 
være kontrollutvalgets sekretariat, ber kommunestyret om at kontrollutvalget 
anbefaler hvilken sekretariatsordning som kontrollutvalget da ønsker utredet. 

 
 
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Frogn, 11.november 2019 
 
 
 
Anne Lise Larsson 
  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Tidligere behandlinger 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Saken oversendes kontrollutvalget for vurdering og tilrådning om valg av 
sekretariat til kontrollutvalget. 

2. Rådmannen legger fram egen sak om eierskap i det interkommunale foretaket 
dersom kontrollutvalgets innstiller på at Viken kontrollutvalgssekretariat IKS skal 
være kontrollutvalgets sekretariat. 

3. Dersom kontrollutvalget ikke innstiller på at Viken kontrollutvalgssekretariat skal 
være kontrollutvalgets sekretariat, ber kommunestyret om at kontrollutvalget 
anbefaler hvilken sekretariatsordning som kontrollutvalget da ønsker utredet. 

 

 
 

 
Vedlegg: 
Saksutskrift Styret i FIKS sak 14-19 Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 
Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat - rettet 030719 
Selskapsavtale Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 260919 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Styret i Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) behandlet den 13.6.2019 
sak 9/19 Etablering av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. Saken er nå oversendt 
Frogn kommune med en innstilling. Spørsmålet om valg av sekretariat er ikke behandlet 
i kontrollutvalget. I henhold til kommuneloven av 2018 skal kommunestyret selv velge 
sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra kontrollutvalget. Rådmannens 
tilrådning er at spørsmålet om valg av sekretariat oversendes kontrollutvalget, slik at 
kontrollutvalget får anledning til å innstille til kommunestyret i spørsmålet.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret behandlet den 2. september saken «status for interkommunalt 
samarbeid i Follo». Punkt 4 i vedtaket lyder slik: «Arbeidet med felles 
kontrollutvalgssekretariat for kommunene i Viken prioriteres». 
 
I saksfremlegget fremgår det at «Viken Kontrollutvalgssekretariat er ferdig utredet og 
behandles av styret for FIKS. Det foreligger utkast til selskapsavtale. Frogn kommune 
har også mottatt henvendelse fra ØKUS (§27-samarbeid mellom Fredrikstad, 
Sarpsborg, Moss, Halden, Rygge, Råde og Hvaler) med sonderinger om inntreden fra 
kommunene i FIKS. Etter rådmannens oppfatning vil det ikke være riktig prioritere 
oppfølging av henvendelsen. Rådmannen mener derfor at Frogn bør konsentrere seg 
om det arbeidet som vil ha størst samlet befolkningsgrunnlag». 
 
Styret i Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) behandlet den 13.6.2019 
sak 9/19 Etablering av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS.  
 
Saken er oversendt med innstilling fra styret i Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat. Innstillingen lyder slik: 
Saken oversendes deltakerkommunene med følgende innstilling:  
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  

2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS.  

3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende:  

a) Medlem: …  

b) Vara: …  

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020.  
 
Saken som er oversendt består i realiteten av to problemstillinger, som likevel henger 
sammen.  

1) Valg av sekretariat for kontrollutvalget 
2) Eierskap i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 

 
For begge problemstillingene er det imidlertid problematisk at innstillingen kommer fra 
styret i Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
 
Valg av sekretariat: 
I den nye kommuneloven § 37-7 siste ledd fremgår det at «kommunestyret og 
fylkestinget selv velger sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra 
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kontrollutvalget». Denne hjemmelen er ny, og var ikke trådt i kraft da saken ble utredet 
av kontrollutvalgets sekretariat. 
Saken er derfor ikke behandlet i kontrollutvalget, men oversendt direkte fra styret i Follo 
interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). I styret for FIKS sitter lederne i 
kontrollvalgene fra deltakerkommunene, med nestlederne som personlige 
varamedlemmer. 
Med de lovbestemmelser som nå gjelder er det kontrollutvalget som har innstillingsrett 
til kommunestyret i denne saken. 
 
 
Eierskap i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Av delegeringsreglementet pkt 10.1.5 fremgår det at rådmannen har 
innstillingsmyndighet i kommunens hovedutvalg og øvrige politiske organer, samt til 
formannskapet og kommunestyret der innstillingsmyndigheten ikke er gitt til 
hovedutvalgene. Ytterligere to unntak er nevnt: 

a) Saker fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget innstiller. 
b) Godkjenning av årsregnskap/årsmelding fra Drøbak Frogn Idrettsarena KF. 

Styret i det kommunale foretaket innstiller. 
Rådmannen innstiller naturlig nok heller ikke saker som omhandler rådmannens 
lønn/arbeidsvilkår. I slike saker innstiller ordfører. 
I spørsmålet om eierskap i interkommunale selskaper ligger derfor innstillingsretten hos 
rådmannen. Siden et eventuelt eierskap vil ha budsjettmessige konsekvenser, skal 
saken først legges frem for formannskapet. 
 
 
Alternative løsninger: 
Etter loven skal sekretariatet være uavhengig av både administrasjonen og revisjonen. 
Dette innebærer at sekretær ikke kan være ansatt i administrasjonen. Den som er 
sekretær, er direkte underlagt kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg 
som utvalget gir.  
Sekretariatfunksjonen for kontrollutvalget kan ivaretas av et interkommunalt selskap, 
men det kan også løses i et kommunalt oppgavefellesskap (KOF) etter kommuneloven 
av 2018. Begge varianter forutsetter selvsagt at det finnes andre kommuner som er 
villig til å inngå et samarbeid. 
En annen variant kan være å opprette et kommunalt foretak etter kommuneloven § 9-1 
for å ivareta kontrollutvalgsfunksjonen. Det kommunale foretaket vil etter loven være 
direkte underlagt kommunestyret, ikke rådmannen, og vil fortsatt være uavhengig. 
Det vil trolig også være mulig å kjøpe sekretariatstjenester fra eksterne aktører etter 
forutgående anbudsprosess, enten fra det private markedet, eller av andre 
sekretariater. 
 
 
 
Alternativer: 
Alternativ 1: Som innstillingen 
 
Alternativ 2: Saken sendes tilbake til rådmannen for utredning av alternative eierformer. 
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Vurdering: 
Rådmannen er i utgangspunktet positiv til eierskapet i Viken kontrollutvalgssekretariat 
IKS og viser til de fordelene for kontrollutvalgene og deltakerkommunene som er listet 
opp i saksfremlegget:  

 Større fagmiljø og bredere kompetansebase gir mulighet til å utvikle tjenesten og 
gi bedre bistand til kontrollutvalgene.  

 Bedre grunnlag for å håndtere komplekse saksfelt og økt saksmengde  

 Enklere å håndtere sykefravær og vakanser.  

 Større fleksibilitet til å ta hånd om ekstra oppdrag etter kontrollutvalgets bestilling.  

 Enklere å rekruttere og beholde arbeidskraft.  

 Større miljø for kontrollutvalgenes erfaringsutveksling og opplæring.  

 Effektivisering ved at det blir mulig å standardisere flere oppgaver og øke graden 
av spesialisering i sekretariatet. 

 

Rådmannen presiserer at han for øvrig ennå ikke har tatt stilling hverken utredningen 
om Viken kontrollutvalgssekretariat eller forslaget til selskapsavtale. 

 
Som en følge av kommunelovens bestemmelse om kontrollutvalgets rett til å innstille til 
kommunestyret og av respekt for kontrollutvalget er rådmannens vurdering at saken om 
valg av sekretariat først må legges frem for kontrollutvalget. 
 
Når det gjelder eierskapet i det nye interkommunale selskapet, er rådmannens 
vurdering at saken leggs frem for formannskapet, med innstilling fra rådmannen, når 
innstillingen fra kontrollutvalget foreligger. Dette forutsetter selvsagt at kontrollutvalget 
anbefaler Viken kontrollutvalgssekretariat som kontrollutvalgets sekretariat. Deretter 
behandles saken i kommunestyret med innstilling fra formannskapet. Rådmannen er 
forberedt på å legge til rette for at kommunestyret skal kunne behandle begge saker i 
november/desember forutsatt at innstillingen fra kontrollutvalget foreligger. 
 
Kommuneloven forutsetter at kontrollutvalget selv skal ta aktiv del i valg av sekretariat, 
ved at de skal innstille til kommunestyret i saken. 
Rådmannen anbefaler derfor at kontrollutvalget, dersom det innstiller på at Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS ikke skal velges, må gi kommunestyret en anbefaling om 
hvilken sekretariatsordning de selv ønsker utredet, det være seg å søke samarbeid med 
andre kommuner, etablere et kommunalt foretak eller kjøpe tjenester fra private aktører 
eller andre sekretariater. 
 
 
Konklusjon: 
Rådmannens tilrådning er at spørsmålet om valg av sekretariat oversendes 
kontrollutvalget, slik at kontrollutvalget får anledning til å innstille til kommunestyret i 
spørsmålet.  
 
Rådmannen i Frogn 01.11.2019 
 
Harald K. Hermansen 
 
 
 
Øvrige dokumenter på saken: 
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STYRET I FIKS 
 
 

Saksutskrift 
 

Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Arkivsak-dok. 18/00157-8 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Styret i FIKS 10.10.2019 14/19 

 
Styret i FIKSs behandling 10.10.2019: 
Styreleder innledet og orienterte samt svarte på spørsmål fra styrets medlemmer. 
Daglig leder supplerte og svarte på spørsmål fra styrets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende) 
 
Styret i FIKSs vedtak 10.10.2019: 
 
Saken oversendes deltakerkommunene med følgende innstilling:  
 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken 

Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende:  

a) Medlem: …  
b) Vara: … 

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020. 

 
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 17.oktober 2019 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder  
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes deltakerkommunene med følgende innstilling:  
 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken 

Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende:  

a) Medlem: …  
b) Vara: … 

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020. 

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyrene i deltakerkommunene 
 
Vedlegg: 
Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat - rettet 030719, Selskapsavtale Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS 260919 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kommunestyrene i deltakerkommunene 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Styret i FIKS vedtok 13.06.19 i sak 9/19 Etablering av Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS følgende: 
 
1. Styret anbefaler at Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat slås sammen med 

Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS og Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og 
omegn slik det fremgår av utredningen av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  

2. Styret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
3. Styret inviterer Nordre Follo kommune og Nesodden kommune til å delta i etableringen av 

Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. En eventuell deltakelse forutsetter vedtak i den 
respektive kommune innen 25.9.2019. 

 
Saken oversendes deltakerkommunene med følgende innstilling:  
 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat 

IKS.  
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende:  

a. Medlem: …  
b. Vara: … 

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen 
for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020. 

 
Nordre Follo kommune har ikke svart på henvendelsen som følger av styrets vedtak 
punkt 3. Nesodden kommunestyre har fattet eget vedtak i saken (se nedenfor) 
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Bakgrunn for saken  
FIKS mottok høsten 2018 en formell henvendelse fra Romerike 
Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) om samarbeid med målsetting om fusjon. Mot 
slutten av 2018 henvendte Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn (KUBIS) 
seg til ROKUS med forespørsel om mulig sammenslåing.  
Det har i løpet av vinteren/våren 2019 vært avholdt flere telefonmøter mellom de 
daglige lederne i FIKS, KUBIS og ROKUS IKS samt flere fysiske møter mellom 
styrelederne og de daglige lederne i de tre selskapene. Arbeidet har resultert i en felles 
utredning samt forslag til selskapsavtale for det nye selskapet. 
 
Dagens situasjon  
FIKS  
Før jul 2018 vedtok Oppegård, Ski og Nesodden å tre ut av samarbeidet FIKS. At 
Oppegård og Ski meldte uttreden har sin naturlige sammenheng med at de opphører 
som egne kommuner fra 31.12.19. Nordre Follo kommune har besluttet 
konkurranseutsetting av kjøp av sekretatriatstjenester for kontrollutvalget fra og med 
01.01.2020.  
 
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. 
 

ROKUS IKS  
I forbindelse med kommunesammenslåinger (Skedsmo, Fet og Sørum blir til nye 
Lillestrøm kommune, Aurskog-Høland og Rømskog blir til nye Aurskog-Høland 
kommune) bortfaller en del sekretariatsoppdrag. I tillegg selger ROKUS i dag 
sekretariatstjenester til Asker og Bærum. Disse kommunene er ikke deltakere i 
selskapet, men har valgt å kjøpe sekretariatstjenester i markedet.  
 
KUBIS  
I forbindelse med kommunesammenslåinger (Drammen, Nedre Eiker og Svelvik blir til 
nye Drammen kommune, Røyken og Hurum slår seg sammen med Asker og blir til nye 
Asker kommune) bortfaller en del sekretariatsoppdrag. I KUBIS inngår Buskerud 
fylkeskommune som deltaker. Buskerud fylkeskommune blir til Viken fylkeskommune 
fra 1. januar 2020, sammen med Akershus og Østfold fylkeskommuner. De to 
sistnevnte fylkeskommunene har i dag ett felles kontrollutvalgssekretariat med en ansatt 
sekretær. Denne ordningen videreføres i Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020. Det 
har ikke lyktes oss å få dialog med dette sekretariatet om sammenslåing. 
 
Krav til sekretariatsbistand  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.9: 
 
9. Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget. 
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Bestemmelsen er presisert i Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner 
og fylkeskommuner § 20: 
 
§ 20.Sekretariat  

Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til 
enhver tid tilfredstiller utvalgets behov.  

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at 
utvalgets vedtak blir iverksatt.  

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av 
den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Sekretariatsfunksjonen kan ikke 
legges til kommunens eller fylkekommunens administrasjon.  

Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke 
utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller 
kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. Den som utfører 
sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets 
myndighetsområde ikke instruksjons eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. 

 
 
Kravene til sekretariatsbistand videreføres i lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) §23-7. Bestemmelsen trer i kraft fra og med 
konstituerende kommunestyre høsten 2019. 
 
Fordeler ved sammenslåing  
En er av den oppfatning at det er mange fordeler for kontrollutvalgene og 
eierne/deltakerkommunene ved fusjon av sekretariatene:  
 
 Større fagmiljø og bredere kompetansebase gir mulighet til å utvikle tjenesten og gi bedre 

bistand til kontrollutvalgene.  

 Bedre grunnlag for å håndtere komplekse saksfelt og økt saksmengde  

 Enklere å håndtere sykefravær og vakanser.  

 Større fleksibilitet til å ta hånd om ekstra oppdrag etter kontrollutvalgets bestilling.  

 Enklere å rekruttere og beholde arbeidskraft.  

 Større miljø for kontrollutvalgenes erfaringsutveksling og opplæring.  

 Effektivisering ved at det blir mulig å standardisere flere oppgaver og øke graden av 
spesialisering i sekretariatet. 

 
Etableringen av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 
Nedenfor følger en del sentrale forhold som vil bli berørt ved en sammenslåing/fusjon 
av dagens sekretariat.  
 
Deltakere  
Selskapet vil kunne få 30 eiere/deltakere. I et selskap med mange eiere kan det være 
utfordrende å koordinere eierstyringen, noe som kan være en ulempe ved en slik fusjon.  
 
Bemanning  
Dagens tre selskap har 8 årsverk fordelt på 9 ansatte. Det nye selskapet vil ha en 
oppdragsmengde tilsvarende en grunnbemanning på 6 årsverk. Eventuelt salg av 
sekretariatstjenester i markedet vil kunne gi økt oppdragsmengde/merinntekter med 
mulighet for å øke bemanningen. 
Organisasjonsform  
En har sett det som mest hensiktsmessig å foreslå at det nye selskapet organiseres 
som et eget rettssubjekt etter lov 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale selskaper.  
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IKS fremstår samlet sett som den mest egnede organisasjonsformen for en tjeneste 
som skal leveres i egenregi med kun kommunale eiere/deltakere, slik tilfellet er for et 
kontrollutvalgssekretariat. Selskapsformen er utformet nettopp med sikte på 
interkommunalt samarbeid om slike oppgaver.  
 
Virksomhetsoverdragelse  
FIKS og KUBIS er interkommunale samarbeid etter kommunelovens § 27 med 
henholdsvis Ås kommune og Buskerud fylkeskommune som vertskommuner. En finner 
det mest hensiktsmessig at en sammenslåing/fusjon av selskapene skjer som en 
virksomhetsoverdragelse ved å utvide det eksisterende ROKUS IKS. Avvikling av et IKS 
er lovregulert og må blant annet godkjennes av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Da § 27-samarbeid ikke er egne rettssubjekt vil en 
avvikling av disse ikke medføre vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser 
for verken sekretariatene eller deltakerkommunene. 
 
Kontorsted  
En ser for seg hovedkontor i Lørenskog og avdelingskontor i Follo og Buskerud. 
Grunnen til en slik desentralisert kontorstruktur har sammenheng med reiseavstander i 
sekretariatets geografiske virkeområde.  
 
Finansiering  
Da dagens tre sekretariat har ulike finansieringsmodeller (fastbeløp, etter folketall 
og/eller etter medgått tid), vil det bli viktig for nytt selskap å foreta en harmonisering av 
finansieringsmodell og hvordan utgiftene skal fordeles på deltakerkommunene når 
organisasjonen er på plass.  
 
Eierstyring  
Kontrollutvalgssekretariat er en lovpålagt tjeneste, med et klart mandat. Kommunestyret 
har ansvar for å sørge for at kontrollutvalget har et sekretariat som tilfredsstiller 
utvalgets behov. Samtidig er det et krav at sekretariatet skal være uavhengig av 
rådmannen og revisjonen. Det er med andre ord kontrollutvalget som er bestiller og 
legger premissene for tjenestens innhold og omfang.  
 
Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS vil bli et lite og oversiktlig selskap, som ikke har til 
hensikt å ta opp lån eller har behov for investeringer i infrastruktur utover kontorinventar 
og utstyr (som f.eks. pc og telefon). Strategiske diskusjoner overfor selskapet vil da 
være begrenset og i all hovedsak være knyttet til spørsmål som salg av tjenester og 
hvor hovedkontoret skal ligge.  
 
Eierstyring i det nye selskapet vil i første rekke utføres gjennom valg av styre. Det blir 
derfor viktig for eierne å få på plass en valgkomite og at det finnes instruks for komiteen. 
 
Endring av selskapsavtale  
For å hindre blokkerende mindretall i forbindelse med endring av selskapsavtale, vises 
det til vedlagte selskapsavtale hvor det er inntatt følgende ordlyd:  
 
«Dersom selskapsavtalen er til behandling i kommunestyrene, gjelder følgende ordning:  
 
Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har et vedtak 
som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt.» 
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Uttreden  
I vedlagte forslag til selskapsavtale er det foreslått 12 måneders varsel for uttreden som 
er i samsvar med lovens minstekrav. I et selskap som dette, vil det ikke være store 
kostnader knyttet til fremtidige pensjonsutgifter, da selskapet er nokså nystartet. Det 
forutsettes at fordringer og forpliktelser i dagens tre selskap blir gjort opp med de 
respektive deltakerne i dagens selskap før sammenslåing/fusjon. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser  
Da det legges opp til en virksomhetsoverdragelse, vil ansettelsesforholdet til dagens 
ansatte i FIKS bli overført til det nye selskapet. De ansatte vil ha fortrinnsrett til stillinger 
i det nye selskapet. 
 
Pensjonsforpliktelser for de ansatte i FIKS vil bli overført til nytt selskap for de 
deltakerkommunene som blir med over i nytt selskap. Dette gjelder imidlertid ikke for de 
deltakerkommunene som har valgt å tre ut av FIKS. Disse kommunene må gjøre opp 
for sin andel av påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12.19.  
 
Inngåtte og gjeldende leieavtaler og avtaler om levering av tjenester mellom FIKS og Ås 
kommune som vertskommune, videreføres inn i nytt selskap. Ny avtalepart vil bli Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
 
FIKS sitt budsjett for 2020 vil basere seg på dagens finansieringsmodell (50 % 
grunnbeløp / 50 % etter folketall). Deltakere i nytt selskap vil måtte ta stilling til fremtidig 
finansieringsmodell for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 
Fremdriftsplan  
For det første har de gjenværende deltakerkommunene i FIKS (Enebakk, Frogn, Vestby 
og Ås) ikke gitt sine respektive kontrollutvalg i oppdrag å utrede valg av 
sekretariatsordning.  
 
For det andre er det her snakk om en videreføring av å få utført sekretariatstjenester i 
egenregi, dog ved en sammenslåing/fusjon av flere sekretariat samt overgang til en 
annen organisasjonsform.  
 
En finner det mest hensiktsmessig at styret i FIKS oversender saken til 
kommunestyrene i de gjenværende deltakerkommunene. Deltakerkommunene er 
representert i styret i FIKS ved lederne av kontrollutvalgene med nestlederne i 
kontrollutvalgene som personlige varamedlem.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for styret til behandling. Styrets vedtak oversendes som innstilling i 
saken til de gjenværende deltakerkommunene i FIKS. 
 
 
Ås, 02.10.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder 
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Sammendrag 
Konklusjon:  
Kontrollutvalgene står foran økte utfordringer som krever bred kompetanse og større 
fagmiljø i sekretariatet. Vi mener en fusjon mellom KUBIS, FIKS og ROKUS vil gjøre 
det lettere å møte disse utfordringene.  
 
Utredningen anbefaler å bygge videre på det eksisterende IKSet i ROKUS ved å ta 
opp eiere fra Follo og Buskerud, endre navn på selskapet og vedta ny 
selskapsavtale. Sett i forhold til selskapets størrelse foreslår vi at styret bør bestå av 
3 eiervalgte medlemmer og tre varamedlemmer i rekke. Dagens 3 kontorer 
opprettholdes, hovedkontoret blir på Lørenskog som ROKUS har i dag. 
 
Selskapene har i dag 8 årsverk fordelt på 9 ansatte. Det nye selskapet vil ha en 
bemanning på 7 årsverk, og et budsjett på 6,64 millioner kroner. Viken 
kontrollutvalgssekretariat vil ha en unik posisjon innen kontrollutvalgsarbeid med 
medarbeidere med utdanning innen økonomi, samfunnsfag og revisjon, i tillegg til 
juridisk spisskompetanse. Utover høy formell kompetanse og bred 
utdanningsbakgrunn, vil selskapet ha lang erfaring fra kontrollutvalgsarbeidet og fra 
andre relevante arbeidsområder. 
 

1 Utfordringer fremover  
 
Kontrollutvalget er viktig for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte 
kommune. En god egenkontroll styrker innbyggernes tillit, og er viktig for å sikre 
effektiv og riktig bruk av ressursene. Sekretariatet er en avgjørende ressurs for at 
kontrollutvalget skal kunne fylle sin tiltenkte rolle i kommunenes egenkontroll.  
 
Kontrollutvalgenes arbeid har fått økt betydning de siste årene1, noe som også 
påvirker sekretariatets arbeid. Vi mener følgende utfordringer vil være sentrale for 
arbeidet framover:  
 

1. Antall saker og kompleksiteten på sakene i kontrollutvalgene øker 
år for år  
Dette har bl.a. sammenheng med at utvalgene selv har blitt mer 
proaktive for å følge opp sitt mandat. Innbyggernes økte bevissthet om 
sine rettigheter fører til flere henvendelser. Dessuten bidrar utvalgenes 
økte status i kommunene også til at flere saker forelegges 
kontrollutvalget.  

 
2. Økt egenkontroll i ny kommunelov  

Kontrollutvalget vil etter ny lov få nye oppgaver i form av forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen og kontroll med 
virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen. Spesielt 
førstnevnte oppgave vil trolig innebære ekstra fokus. 

 
3. Sekretariatene er kunnskapsbaserte virksomheter  

                                                 
1 Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat, Deloitte 2004 
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For å kunne rekruttere og holde på dyktige medarbeidere kreves det at 
de får faglige utfordringer og et bedre fagmiljø. Få ansatte gir økt 
sårbarhet ved sykdom og begrenset kompetanse. 
 

4. Flere kommuner konkurranseutsetter revisjonen  
I slike saker er det kontrollutvalget som har innstillingsrett til 
kommunestyret, og saken skal forberedes av kontrollutvalgets 
sekretariat. Dette gir nye kompetansekrav, nye arbeidsoppgaver og flere 
samarbeidsparter for sekretariatet å forholde seg til. 
 

 

2 Bakgrunn 
  
FIKS og ROKUS har tidligere samtaler om sammenslåing. Samtalene ble gjenopptatt 
tidlig i 2018. Mot slutten av 2018 henvendte KUBIS seg til ROKUS med forespørsel 
om mulig sammenslåing. ROKUS og FIKS var positive til dette. Styrelederne og de 
daglige lederne har hatt jevnlige møter, og vært styringsgruppe for arbeid med 
utredning av saken og utarbeidelse av selskapsavtale. Beslutningsgrunnlaget er 
utarbeidet med henblikk på å slå sammen FIKS, KUBIS og ROKUS. 
 
I KUBIS inngår Buskerud fylkeskommune som deltaker. Buskerud fylkeskommune 
blir til Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020, sammen med Akershus og Østfold 
fylkeskommuner. De to sistnevnte fylkeskommunene har i dag ett felles 
kontrollutvalgssekretariat med en ansatt sekretær. Denne ordningen videreføres i 
Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020. Det har ikke lyktes oss å få dialog med 
dette sekretariatet om sammenslåing. 
 
 

3 Dagens sekretariatsordninger  
 
Sekretariatene har etablert faste rutiner for innkalling, sakspapirer og oppfølging av 
sakene i kontrollutvalgene. Forberedelsene av flere saker er et teamarbeid. 
Sekretæren for det enkelte utvalg har en selvstendig rolle, men i kompliserte saker 
innhentes råd fra leder og kolleger. Som hovedregel deltar bare en medarbeider fra 
selskapene i hvert utvalgsmøte.  
 
Sekretariatene er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer, og har 
journal- og arkivansvaret for kontrollutvalgene. 
 
Alle tre sekretariatene benytter Public 360 som arkiv- og saksbehandlingssystem. 
Dette omfatter innkallinger og saksdokumenter til utvalgene, protokoller, inngående 
og utgående saker, journal og arkiv. FIKS leier et lukket område i Public 360 hos 
vertskommunen og får hjelp og service fra kommunen. KUBIS og ROKUS har 
anskaffet sak- arkivsystemet Public 360 online. 
 
FIKS og ROKUS kjøper IT-tjenester av kontorkommunen. KUBIS kjøper tjenestene 
av privat leverandør. 
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Sekretariatene utvikler og drifter sine internettsider selv, og har en serviceavtale med 
leverandør ved problemer. 
 
Sekretariatene fører ikke regnskapet selv.  
 
De tre sekretariatene er nokså like i arbeidsform og kultur. Det ansees som 
uproblematisk å harmonisere arbeidsrutiner mv. og vi benytter det samme sak 
arkivsystemet. På det administrative området kan det være mulig å ta ut en liten 
effektiviseringsgevinst. Dette er omtalt under 8.1. 
 
Dagens sekretariatsordninger for kommunene i Follo, Buskerud og på Romerike kan 
oppsummeres med følgende: 
 

 FIKS KUBIS ROKUS 

Organisasjonsform Koml. § 27 Koml. § 27 IKS 

    

Deltakere/eiere (1.1.19) 
 

7 kommuner 16 kommuner 
+1 fylkeskommune 

13 kommuner 

Deltakere/eiere (1.1.20) 
 

5 kommuner 13 kommuner 11 kommuner 

Andre oppdrag  Flå kommune (ønsker 
å bli deltaker) 

2 kommuner  
(Asker til 1.1.20) og 
Bærum) 

    

Innbyggertall pr. 1.1.19 142 671 269 265 293 020 
(+188 364) 

    

Øverste styringsorgan Styret Styret Representantskapet 

    

Ansatte årsverk 1,6 3 3,4 

Ansettelsesforhold Ås kommune Buskerud fylkeskomm. ROKUS IKS 

    

Hovedkontor Ås Drammen Lørenskog 

    

Pensjonsordning KLP Buskerud  
fylkeskommunale  
pensjonskasse 

KLP 

    

Finansieringsmodell 50% etter folketall  
50% fast beløp 

Fakturering etter  
medgått tid 

40% etter folketall  
60% etter medgått tid 

    

Budsjett 2019 1,96 mill. kr. 3,42 mill. kr 2,98 mill. kr. 

Salg av tjenester (2019)   +400 000 kr 

    

Kostnader pr innbygger 13,8 kroner 12,7 kr 10,4 kroner 

    

Antall møter (2018) 52 113 118 

Antall møter pr utvalg 7-8 møter 6-7 møter 7-8 møter 

    

Antall saker (2018) 266 1.016 863 

Antall saker pr møte 5-6 saker 8-9 saker 7-8 saker 

 
 

4 Sekretariatets oppgaver  
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Kommunestyret er pålagt å sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som 
tilfredsstiller utvalgets behov. Å tilfredsstille kontrollutvalgets behov vil minimum si at 
utvalget må ha bistand slik at lovpålagte saker er forsvarlig utredet. Utvalget kan 
imidlertid pålegge sekretariatet å utføre oppgaver utover dette. I tillegg må 
kontrollutvalgssekretariatet være uavhengig av kommunens administrasjon og 
revisor.  
 
Oppgavene som FIKS, KUBIS og ROKUS utfører er i stor grad bestemt av 
kontrollutvalgenes aktivitet, og kan oppsummeres med følgende: 
 
1. Administrasjon:  

Sekretariatene har bl.a ansvaret for å oppfylle kontrollutvalgets arkivplikt, 
oppdatere egne/utvalgenes nettsider og oversender til kommunenes nettsider. 
 

2. Saksbehandling:  
Sekretariatene forbereder og kvalitetssikrer sakene og følger opp 
kontrollutvalgenes vedtak. Sekretariatet påser at sakene er forsvarlig utredet. 
Forsvarlighetskravet til kontrollutvalgssekretariatet er det samme som 
rådmannen er underlagt.  

 
3. Utredning:  

Sekretariatene gjør egne undersøkelser (som ikke er revisjon) etter oppdrag 
fra utvalgene. Sekretariatene lager plan for forvaltningsrevisjon og plan for 
selskapskontroll. ROKUS utarbeider overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for sine kommuner. FIKS utarbeider 
mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjekt etter bestilling fra 
utvalgene. Sekretariatene utreder valg av revisjonsordning og foretar eventuell 
konkurranseutsetting av hele eller deler av revisjonsoppdrag. 

 
4. Møteavvikling - møtegjennomføring 

Sekretariatene står for innkalling til møtene og fører protokoller, inviterer andre 
deltakere og tilrettelegger møtene.  

 
5. Rådgivning:  

Sekretariatene er en viktig faglig ressurs og diskusjonspartner for 
kontrollutvalgene både før, under og mellom utvalgsmøtene. 

 
6. Koordinering/bindeledd:  

Sekretariatene er kontrollutvalgenes operative ledd. Sekretariatene står for 
dialogen med rådmannen og revisjonen på vegne av utvalget og sørger for 
effektuering og oppfølging av utvalgenes saker. 

 
 

5 Uavhengighet - Lovens krav generelt  
 
Uavhengighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal fylle 
sin rolle på en tillitvekkende måte. Det er et lovkrav at sekretariatet skal være 
uavhengig av både administrasjonen og revisjonen. Dette innebærer at sekretær ikke 
kan være ansatt i administrasjonen, eller utføre revisjonsoppgaver for kommunen.  
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For sekretariatet gjelder forvaltningslovens habilitetskrav. Den som utfører 
sekretariatsfunksjonen må selv vurdere sin egen habilitet ved utførelsen av 
oppgavene. 
 
Den som er sekretær, er direkte underordnet kontrollutvalget, og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 
 
 

6 Kompetanse, sårbarhet og bemanning  

6.1 Krav til kompetanse  
 
Kommuneloven fastslår at «sekretariatet skal påse at de saker som behandles av 
kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt».   
 
Forsvarlighetskravet innebærer at sekretariatet må sørge for at de saker som legges 
frem er forsvarlig utredet, jf. tilsvarende krav til rådmannen i kommunelovens § 23. 
 
Kommunaldepartementet har utdypet dette i rundskriv H 15/04: 
 

«Kontrollutvalgets sekretariat vil være utvalgets operative ledd og skal 
sørge for at det blir foretatt tilsyn med administrasjonen og revisjonen.»  
 
 «Et kompetent sekretariat er en viktig forutsetning for at kontrollutvalget 
skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. 
Sekretariatet for kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg må ha 
tilgang på en bredt sammensatt kompetanse 

 
I Kontrollutvalgshåndboken (desember 2015) skriver Kommunal-departementet (s. 
22) bl.a.: 
 

«Det er (..) viktig at sekretariatet besitter kompetanse om blant annet 
regnskap, revisjon og offentlig forvaltning. Sekretariatet vil være en viktig 
faglig ressurs og en nyttig diskusjonspartner for kontrollutvalget, og bør 
derfor holde seg oppdatert om saker som er relevante for 
kontrollutvalget. Dette kan for eksempel gjelde endringer i regelverk og 
forskrifter, faglige kurs og konferanser eller rapporter fra statlige tilsyn i 
kommunen.» 

 
Utover dette er det ikke fastsatt noen nærmere kompetansekrav til sekretariatene. I 
forarbeidene til ny kommunelov skriver departementet «Kommunestyret er pålagt å 
sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov. 
Å tilfredsstille kontrollutvalgets behov vil minimum si at utvalget må ha bistand slik at 
lovpålagte saker er forsvarlig utredet. Utvalget kan imidlertid pålegge sekretariatet å 
utføre oppgaver utover dette.» 
 
Alle tre sekretariater er medlem av bransjeorganisasjonen Norges 
Kommunerevisorforbund. Gjennom medlemskapet har sekretariatene forpliktet seg til 
at den enkelte medarbeider skal gjennomføre minimum 105 timer etter- og 
videreutdanning innenfor relevante fagområder, i løpet av tre år. 
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6.2 Medarbeidernes utdanning og erfaring 
 

De ansatte i de tre selskapene har samlet sett høy formell kompetanse og bred 
utdanningsbakgrunn, i tillegg til lang erfaring fra kontrollutvalgsarbeidet og fra andre 
relevante arbeidsområder. Sekretariatet vil ha medarbeidere med utdanning på 
masternivå innen økonomi, samfunnsfag og revisjon, i tillegg til juridisk 
spisskompetanse og god innsikt i kommunal forvaltning. Dette gir Viken 
kontrollutvalgssekretariat en unik posisjon innen kontrollutvalgsarbeid. 
 
Sekretariatene har også samlet sett «erfaringsbank» med tusenvis av saksfremlegg. 
 
Gjennom dialog med eierne har alle tre sekretariat fått tilbakemeldinger på at eierne 
er meget tilfreds med tjeneste leveransene. 
 

 

7 Alternative organisasjonsformer for et nytt selskap   
I 2018 var det 52 kontrollutvalgssekretariat i Norge. De fleste kommunene har valgt å 
organisere sekretariatsbistand for kontrollutvalgene i interkommunalt selskap (IKS) 
eller samarbeid etter § 27 i kommuneloven2.  
 
FIKS og KUBIS baserer i dag sitt arbeid på koml. § 27, ROKUS er organisert som et 
IKS. Sekretariatene har gode erfaringer med sine modeller.  
 

7.1 Modeller for organisering av interkommunalt samarbeid 
 
Nedenfor følger en presentasjon av de ulike organisasjonsformene som kommuner 
kan benytte for interkommunalt samarbeid.  
 
1. Interkommunale selskap (IKS) 
Interkommunale selskap (IKS) er regulert etter lov 29.januar 1999 nr.6 om 
interkommunale selskaper (IKS-loven). Loven er tilpasset kommunale eiere, og er 
harmonisert med kommunelovens bestemmelser. Organisasjonsformen egner seg 
godt for tjenester kommunene utfører i samarbeid og i egen regi slik som sekretariat 
for kontrollutvalg. Et IKS har to styringsorganer; et representantskap, som velges av 
eierne, og et styre, som velges av representantskapet. Et IKS er et eget rettssubjekt 
med en egen selskapsavtale. Eierne har samlet sett ubegrenset ansvar, selskapet 
kan ikke gå konkurs. Alle eiere må være representert i eierorganet 
(representantskapet), ingen kan møte med fullmakt. Det er ikke anledning til å 
gjennomføre fjernmøter i eierorganet.  
 
2. Interkommunalt samarbeid etter § 27 (kommuneloven av 1992) 
Lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 27 
fastsetter at to eller flere kommuner «kan opprette et eget styre til løsning av felles 
oppgaver». Den nærmere organiseringen av samarbeidet skal fastsettes i egne 
vedtekter, men er for øvrig lite regulert, slik at det i stor grad er opp til kommunene å 
bestemme rammene for og innholdet i virksomheten. Ved § 27 kan kommunene 

                                                 
2 Deloitte; Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat, 2014. 
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avtale å opprette virksomheten som eget rettssubjekt, og det er tilstrekkelig med ett 
styringsorgan hvor alle deltakerne skal være representert.  
 
Det øverste styringsorganet kan ha andre organer under seg og kalle dette «styre».3 
Ikke alle kommuner trenger å være representert i dette styret. Styringen av dette 
selskapet kan etter dette bli ganske likt et IKS-selskap, med noen av de samme 
begrensinger og muligheter.   
 
Interkommunalt samarbeid etter § 27 brukes for selskaper som har til hensikt å løse 
felles kommunale oppgaver.  
 
I forbindelse med ikrafttredelse av ny kommunelov vil denne organisasjonsformen 
bortfalle. Interkommunale samarbeid som er organisert etter § 27 må være omdannet 
til et kommunalt oppgavefellesskap (KOF) senest fire år etter at ny lov trer i kraft.  
 
 
3. Kommunalt oppgavefellesskap – KOF (kommuneloven av 2018) 
I lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) blir § 
27-samarbeid erstattet med kommunalt oppgavefellesskap4. Som i § 27 skal eierne 
ha ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av oppgavefellesskapets forpliktelser. 
Til sammen skal andelene utgjøre oppgavefellesskapets samlede forpliktelser. 
Organiseringen blir noe likt som for IKS, dvs. med eget representantskap som 
øverste styringsorgan. Representantskapet står fritt til å kunne opprette andre 
organer til styring av oppgavefellesskapet. Det skal inngås en samarbeidsavtale 
mellom deltagerne som skal vedtas av kommunestyrene. Representantskapet gis en 
begrenset mulighet til å vedta endringer i avtalen. Eierrepresentantene må selv møte 
i eierorganet, slik som i IKS. 
 
4. Samvirkeforetak (SA) 
Samvirkeforetak etter lov 29.juni 2007 nr.81 om samvirkeforetak (samvirkelova) er 
basert på medlemskap, ikke eierskap. Foretaket eies og styres av de som 
bruker/handler med foretaket, det vil si medlemmene. Kommuner kan være 
medlemmer. Medlemmene har begrenset økonomisk ansvar. Hovedregelen er at alle 
medlemmene har en stemme hver på årsmøtet. Et samvirke er regulert gjennom krav 
til vedtekter med et minstekrav til innhold. Årsmøtet er øverste organ og tilsvarer 
representantskapet og generalforsamlingen i et IKS og AS. Hvert medlem kan møte 
med en fullmakt på årsmøtet.  
 
Samvirkeforetak er en fleksibel samarbeidsform og passer godt hvis det er mange 
medlemmer. Innmelding som medlem i et samvirke skjer ved at styret godkjenner 
søknad om dette. Tilsvarende ved utmelding.  
 
Modellen er i statsstøttesammenheng også egnet for produksjon av tjenester som 
selges i et konkurransemarked. 
 
Samvirkeforetak er særlig utbredt innen detaljhandel, landbruk, bolig og fiskeri, men 
selskapsformen har frem til nå vært lite benyttet som samarbeidsform i 

                                                 
3 Se Overå og Bernt; Kommuneloven med kommentarer 2006, s. 203   
4 Se Lovvedtak 81 (2017-2018), Innst. 369 L (2017-2018), Prop. 46 L (2017-2018), NOU 2016:4 Ny kommunelov 
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kommunesektoren. Samvirkeforetak er en mulig organisasjonsform for egenregi, og 
kan derfor benyttes for et kontrollutvalgssekretariat.  
 
Pr 27.05.19 er det kun Revisjon Midt-Norge SA og Møre og Romsdal Revisjon SA 
som har valgt denne organisasjonsformen for å sikre revisjonstjenester til 
henholdsvis 54 kommuner samt Trøndelag fylkeskommune og 29 kommuner samt 
Møre og Romsdal fylkeskommune.  
 
5. Aksjeselskap (AS) 
Aksjeselskap etter lov 13.juni 1997 nr.44 om aksjeselskaper (aksjeloven) er godt 
tilpasset for virksomheter som opererer i et marked med risiko- og 
konkurranseeksponering. Aksjeselskap er et eget rettssubjekt og eiernes ansvar er 
begrenset til innskutt kapital. Øverste organ er generalforsamlingen, hvor 
kommunene utøver sitt eierskap. Generalforsamlingen velger styre. Representantene 
kan møte med fullmakt. 
 
Med tilpasninger av selskapets formål og en avtale mellom eierne som utdyper dette 
kan selskapsformen benyttes til å organisere kontrollutvalgssekretariat. Det er ingen 
som har organisert sekretariatet for kontrollutvalg som aksjeselskap. 
 
 
I tabellen nedenfor er det en sammenligning av de mest aktuelle 
organisasjonsformene. 
 

 
  

Kommunalt 
oppgavefellesskap 

Interkommunalt 
selskap (IKS) 

Samvirkeforetak 
(SA) 

Aksjeselskap  
(AS) 

Formål/hensikten bak 
modellen 

Drift av felles oppgaver  Kan benyttes til alle typer 
kommunale tjenester. 

Fremme 
medlemmenes 
økonomiske 
interesser 

Oppgaver av 
forretningsmessig 
art 

Rettssubjekt Nei/kan være Ja Ja Ja 

Skattesubjekt Nei Ja Ja Ja 

Eierskap Deltakere Deltakere – eierandel Medlemmer – 
medlemskap 

Aksjeeier 

Antall eiere/deltakere Minst 2 Minst 2 Minst 2 En eller flere 

Innmelding Likelydende vedtak i 
samtlige kommunestyrer 

Likelydende vedtak i 
samtlige kommunestyrer 

Styret godkjenner 
innmelding etter 
søknad 

Kjøp av aksje 

Uttreden Ingen lovkrav. Fastsettes 
i samarbeidsavtalen 

Ett års skriftlig varsel Tre måneders 
skriftlig varsel 

Salg av aksje 

Styringsdokument Samarbeidsavtale Selskapsavtale Vedtekter Vedtekter 

Endring av 
styringsdokument 

Skal vedtas av alle 
kommunestyrene 

Skal vedtas av alle 
kommunestyrene 

Årsmøte Generalforsamling 

Eierstyring valg av representantskap valg av representantskap valg av delegat til 
årsmøtet 

valg av fullmektiger 
til 
generalforsamling 

Øverste styringsorgan 
 

Representantskap Representantskap  Årsmøte Generalforsamling  

Møte- og stemmerett  Representantskapets 
medlemmer og 
personlige vara 

Representantskapets 
medlemmer og 
personlige vara 

Medlemmer eller 
medlemmer  
m/fullmakt 

Aksjonærer eller 
fullmektig med 
fullmakt fra eierne 

Krav til 
beslutningsdyktighet 

Flertall av valgte 
medlemmer 

2/3 av valgte 
medlemmer 

Flertall av de 
møtende 

Flertall av de 
møtende 

Flertallskrav      

- Generelt Flertall av de møtende Flertall av de møtende Flertall av de 
møtende 

Flertall av de 
møtende 

- Endring av 
styringsdokument 

2/3 av de avgitte 
stemmene 

2/3 av alle eierne 2/3 av de avgitte 
stemmene 

2/3 av de avgitte 
stemmene 
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Krav om kapital Nei Nei Ja Ja 

Økonomisk 
Ansvar 

Ubegrenset Ubegrenset Begrenset til 
innskutt kapital 

Begrenset til 
aksjekapitalen 

Beslutningsmyndighet 
for budsjett og 
økonomiplan 

Representantskapet Representantskapet Styret Styret 

 
 

7.2 Drøfting av aktuelle organisasjonsformer 
Det er fire organisasjonsformer som fremstår som mulige; kommunalt 
oppgavefellesskap, IKS, aksjeselskap (AS) og samvirkeforetak (SA). Aksjeselskap er 
en organisasjonsform som er godt tilpasset for virksomheter som opererer i et 
marked med risiko- og konkurranseeksponering. Dette er ikke tilfelle for 
sekretariatstjenester til kontrollutvalg. Vi anser derfor ikke aksjeselskap som en 
aktuell organisasjonsform. 
 
Samvirkeforetak er generelt lite brukt av kommunene, og er ukjent i vår region. Vi vil 
på nåværende tidspunkt derfor ikke anbefale å bruke denne organisasjonsformen for 
å organisere kontrollutvalgsekretariatet. 
 
Det tredje alternativet er §27 som må omdannes til kommunalt oppgavefellesskap 
(KOF) som KUBIS og FIKS er organisert som i dag. Styringsformen er fleksibel, men 
vårt inntrykk er at den primært benyttes i samarbeid med færre deltakere enn det 
som er aktuelt ved en fusjon mellom FIKS, KUBIS og ROKUS. Vi anbefaler derfor 
ikke KOF. 
 
IKS-loven er en utprøvd og regulert styreform for kommunale tjenester som ROKUS i 
dag drives innenfor, og som de fleste kommunene har lang og positiv erfaring med. 
Vi anser derfor at dette er den mest hensiktsmessige organisasjonsformen for 
kontrollutvalgssekretariatet. Det er imidlertid enkelte spørsmål som bør drøftes 
nærmere.   
 

7.3 Nærmere om enkelte spørsmål 
Regler om konkurranse i egenregi 
EUs innkjøpsregelverk omfatter egenregi eller utvidet egenregi5. Dette innebærer at 
minimum 80% av aktiviteten til en virksomhet må utføres for eierne. Noe som igjen 
innebærer at ca. 20% av aktiviteten i selskapet kan utføres for andre enn eierne. 
ROKUS IKS selger i dag sekretariatstjenester til andre (Asker og Bærum). Salg av 
disse tjenestene ligger i dag godt innenfor dette kravet. 
 
Bestemmelsen innebærer en klar begrensning på salg av tjenester for selskaper som 
driver i egenregi. En modell hvor selskapet eies av et fåtall av kommunene med sikte 
på salg til de øvrige er derfor ikke gjennomførbar.  
 
Eierstyring 
Rokus har hatt samtaler med sine eiere i forbindelse med forslaget om å slå sammen 
sekretariatene. Kommunene på Romerike har gitt uttrykk for at koordinering av 
eierstyring er en utfordring når det er mange eiere. Utfordringene er knyttet til  

• Konfliktpotensialet mellom eierne 

                                                 
5 Forskrift 12.august 2016 nr.974 om offentlige anskaffelser (FOA) kapittel 3 
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• Selskapets strategibehov 

• Rådmannens innflytelse på oppdraget. 
 
Når det gjelder kontrollutvalgssekretariat synes det ikke å være konflikter mellom 
eierne. Det har til nå ikke vært uenighet om saker som behandles av 
representantskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke har behov for å investere for 
å yte tjenesten, og ikke kan ta opp lån. Et kontrollutvalgssekretariat har et klart 
mandat gitt av kommuneloven med forskrifter.  
 
Selskapets strategibehov er knyttet til behovet for forutsigbare rammevilkår. Eierne 
har enstemmig vedtatt en strategi for vekst for selskapet for å sikre en robust 
organisasjon med kompetente medarbeidere i en tid hvor vi opplever færre oppdrag 
som følge av kommunereform.  
 
Rådmannen har ikke stor innflytelse på oppdraget i et slikt selskap, det følger av 
lovbestemmelsen om at sekretariatet er underlagt kontrollutvalget. Det er derfor 
kontrollutvalgets behov (bestillinger) som avgjør tjenestevolumet. 
 
Eierstyring i et kontrollutvalgssekretariat vil i første rekke skje ved valg av selskapets 
styre. Det vil derfor være viktig at eierne utpeker en valgkomite, og utformer en 
instruks for komiteen.  
 
Det er uansett viktig å sikre bred politisk forankring av sakene som behandles i 
representantskapet. Dette er mulig ved å involvere et bredere utvalg av folkevalgte i 
eierstyringen, som på Romerike hvor formannskapene/kommunestyrene behandler 
alle sakene til representantskapsmøtene. I Follo gjennomføres generalforsamling/ 
representantskapsmøter for alle interkommunale selskap som har slike organer i regi 
av Follorådet. God informasjonsflyt fra selskapet til kommunen er også viktig. 
Eierne på Romerike påpekte også i samtalene at det må være lett å tre ut av 
selskapet. En innvending mot IKS-formen er at det kan synes vanskelig å tre ut, det 
er beheftet med store økonomiske kostnader. For et kontrollutvalgssekretariat, vil 
IKS-lovens minimumstid for uttreden på ett år være tilstrekkelig. Når det gjelder 
kostnader ved å tre ut av et selskap som ikke har låneforpliktelser, vil dette i første 
rekke være knyttet til pensjonsforpliktelser. I dette selskapet vil slike forpliktelser ikke 
bli prohibitive, da dette selskapet er nokså nystartet og har få medarbeidere.  
  
Et annet forhold som ble pekt på var at IKS-loven legger opp til at det må fattes 
likelydende vedtak i eiernes kommunestyrer om endringer i selskapsavtalen. På 
denne måten kan eiere få blokkerende mindretall. Vi har derfor foreslått i 
selskapsavtalen likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller 
de kommuner som har et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. 
Alternativene blir da å enten gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller å tre ut av 
samarbeidet. 
 
Om endringer i IKS-loven 
Kommunal og moderniseringsdepartementet har gitt uttrykk for at det er behov for å 
revidere IKS-loven. Ett tema i denne forbindelse vil være oppdatering og 
modernisering av loven, hvor blant annet spørsmålet om representantskapsmøter må 
avholdes som fysiske møter må avklares. Det er nå åpnet opp for at kommunestyret 
kan avholde fjernmøter. Dagens teknologi gir gode og sikre løsninger for å 
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gjennomføre møter hvor alle kan se og høre hverandre. Fjernmøter innebærer også 
at enkelte folkevalgte som har lang reisevei, eller av ulike årsaker ikke har anledning 
til reise til møtelokalet, likevel kan delta på møtet. Aksjeloven gir også adgang til å 
gjennomføre en «forenklet generalforsamling» (se aksjeloven § 5-7), det vil si 
eiermøte i en annen form enn fysisk møte. Det er mye som taler for at også 
representantskapsmøter vil kunne bli omfattet av regler om fjernmøte.   
 
I Kommuneproposisjonen 2019, uttaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
at endringene i IKS-loven også vil se på regulering av interkommunale selskap og 
forholdet til statsstøtteregelverket. En arbeidsgruppe som har utredet og vurdert 
konkurranseforholdene mellom offentlig og privat virksomhet, foreslår blant annet at 
det innføres krav om separat regnskap og skatteplikt for kommunens økonomiske 
aktivitet for å sikre overholdelse av regelverket. Rokus betaler i dag skatt av inntekter 
på salg av tjenester. Innføring av et regnskapsmessig skille mellom denne aktiviteten 
og egenregi vil det være enkelt å oppfylle.  
 
Møtehyppighet 
Vi legger til grunn at eierforsamlingen i kontrollutvalgsekretariatet skal vedta både 
budsjettet og regnskapet for selskapet. I IKS er dette lovregulert, og det er vanlig å 
ha to ordinære møter for behandling av disse sakene – ett på våren (regnskap) og ett 
på høsten (budsjett). Hvis det er ønskelig å redusere antall møter, vil det være 
gjennomførbart å legge frem begge disse sakene i vårmøtet (innen utgangen av 
april). Konsekvensen er at budsjettarbeidet må starte tidlig på året. Dette kan 
eventuelt vedtas av representantskapet. 
 
 
Vi vil peke på at kontrollutvalgene er en viktig del av kommunens egenkontroll, og 
kontrollsekretariatet er kontrollutvalgenes egen ressurs for å kunne ivareta sitt 
mandat. De viktige, kommunale oppgavene som sekretariatet ivaretar tilsier at 
ordførerne (eierrepresentantene) i kommunene bør kunne prioritere å delta i 
eierforsamlingene en eller to ganger per år.  
 

7.4 Erfaringer med IKS-formen 
Avslutningsvis vil vi peke på at erfaringene med samarbeid organisert som IKS 
mange steder er gode, selv der det er mange eiere. Konsek Trøndelag IKS er eid av 
36 kommuner og 1 fylkeskommune. K-sekretariatet IKS ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for 24 kommuner i Troms og Nordland, 1 fylkeskommune og 
Longearbyen lokalstyre.  
 
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er eid av 31 kommuner og 3 
fylkeskommuner. Her benyttes ett av de årlige representantskapsmøtene til faglig 
oppdatering rundt spørsmål knyttet til kontroll og tilsyn. 
 
Interkommunalt arkiv Kongsberg som har 39 eiere, har hatt en ordning med ett årlig 
møte siden 2003. Kun 4 – 5 ganger har de hatt behov for å innkalle til ekstraordinært 
representantskapsmøte, og da for å behandle saker knyttet til opptak av nye eiere og 
nytt bygg. 
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7.5 Anbefaling 
IKS fremstår samlet sett som den mest egnede organisasjonsformen for en tjeneste 
som skal leveres i egenregi med kun kommunale eiere, slik tilfellet er for et 
kontrollutvalgssekretariat. Selskapsformen er utformet nettopp med sikte på 
interkommunalt samarbeid om slike oppgaver.  
 
Selskapsformen mangler noe smidighet i dag, da det ikke er mulig å møte med 
fullmakt i eierforsamlingen eller gjennomføre fjernmøter. Dette kan imidlertid bli 
endret ved den kommende revisjonen av IKS-loven. God kommunikasjon mellom 
selskapet og eierkommunene og gode systemer og rutiner som sikrer kommunene 
tilstrekkelig tid til å behandle sakene i forkant av representantskapets møter er en 
forutsetning. Det kan også vurderes om det er ønskelig å gjennomføre kun ett 
ordinært representantskapsmøte pr. år. Selv om Viken kontrollutvalgssekretariat er 
blir lite selskap, ivaretar det viktige kommunale oppgaver som det bør være av 
interesse for den politiske ledelsen i kommunen å delta i eierstyringen av.  
 
På denne bakgrunn anbefaler de daglige lederne at det nye selskapet organiseres 
som interkommunalt selskap, IKS, hvor formålet er å levere sekretariatstjenester til 
kontrollutvalgene.  
 
Erfaringer fra sammenslåing av de 3 revisjonsenhetene på Romerike viste at det er 
krevende å legge ned et IKS. Kommunal- og moderniseringsdepartementet må 
godkjenne søknad om avvikling, noe som krever administrative ressurser til 
forberedelse og et eget avviklingsstyre. Selskapet må avgi regnskap året etter at det 
er nedlagt. Det er også utfordringer knyttet til å opprette et nytt selskap. Det nye 
selskapet vil for eksempel ikke få organisasjonsnummer før alle kommunestyrene har 
vedtatt selskapsavtalen, og erfaringen er at dette tar tid. Selskapet må ha 
organisasjonsnummer for å få opprettet bankkonto, inngå avtaler etc. Dette gjør at vi 
anbefaler å bygge videre på det eksisterende IKSet i ROKUS ved å ta opp eiere fra 
Follo og Buskerud, endre navn på selskapet og vedta ny selskapsavtale. 
Selskapsavtalen kan suppleres av en eieravtale som vedtas av representantskapet. 
Ved overgangen til et nytt selskap må det tas høyde for at det nye selskapet må ha et 
lite oppstartsfond til oppstart, og som en buffer mot uforutsette kostnader til pensjon 
og drift. Det er redegjort for dette i kap.8. 
 
Sett i forhold til selskapets størrelse foreslår vi at styret bør bestå av 3 eiervalgte 
medlemmer og tre varamedlemmer i rekke. Krav om kjønnsrepresentasjon gjelder. 
Styret bør for øvrig settes sammen av personer med komplementær og relevant 
kompetanse, ha god rolleforståelse og personlige egenskaper som passer samt være 
motivert for styrearbeidet som er i tråd med KS’ anbefalinger for eierskap.  
 
 

8 Kostnader og finansieringsmodell  

8.1 Forutsetninger 
Kontrollutvalgsekretariatene leverer en kunnskapsbasert tjeneste, hvor de ansattes 
kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren. Sekretariatets kapasitet henger også 
nøye sammen med bemanningen. Om lag 80% av kostnadene i selskapene er 
lønnsutgifter.  
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Selskapene har i dag 8 årsverk fordelt på 9 ansatte. Fra 2020 vil det være 29 
eierkommuner. De store kommunene har 10 + møter, de minste har 4 -5 møter, 
mens 7 møter pr år er vanlig for det store flertall av kommunene våre. 
Arbeidsbelastningen til sekretariatet kommer i perioder. Det er mange saker å 
forberede og mange møter som skal dekkes januar – mai og i september – 
november. Vi har normalt ikke mulighet til å forskyve arbeidsdagen på møtedager, 
noe som fører til mye mertid som må tas ut i rolige perioder. Vi legger derfor opp til 
en bemanning på 7 årsverk.  
 
Ved en fusjon vil vi kunne ta ut effektiviseringsgevinster ved at sekretariatet får større 
fleksibilitet til å ta ekstra oppdrag, mer standardisering og økt spesialisering.  På 
driftssiden bør vi få lavere kostnader til tjenester som ett revisjonshonorar og ett 
styrehonorar. Husleiekostnader, kostnader til arkiv, IKT, føring av lønn og regnskap 
antar vi vil ligge på samme nivå, da organisasjonen blir omtrent like stor.  
 

8.2 Prinsipper for finansiering 

Sekretariatene har hatt ulik praksis for hvordan utgiftene har blitt fordelt (fastbeløp og 
etter folketall). Arbeidsdelingen mellom sekretariatet og revisor er også forskjellig. 
Dette gjelder oppgaver som overordnet analyse som danner grunnlaget for plan for 
forvaltningsrevisjon, samt gjennomføring av eierskapskontroller. Sistnevnte oppgave 
betraktes som revisjon i henhold til den nye kommuneloven, og vil for fremtiden 
ivaretas av revisor. Overordnet analyse som etter ny lov omtales som risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, er en oppgave som kontrollutvalget ikke bare bør ha regien 
med, men også et eierskap til. ROKUS gjennomfører overordnet analyse, og har lagt 
opp til en prosessuell tilnærming hvor utvalgene har deltatt aktivt. Erfaringen er at 
dette gir kontrollutvalgene god innsikt i kommunen og et godt grunnlag for å bestille 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Viken kontrollutvalgssekretariat legger opp 
til å gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurderinger for alle kontrollutvalg. Det er 
imidlertid nødvendig å foreta tilpasninger av arbeidsdelingen i startfasen.  
  
For 2020 legges dagens finansieringsmodell til grunn i hvert av selskapene. 
Representantskapet vil få seg forelagt saker om harmonisering av 
finansieringsmodell og hvordan utgiftene skal fordeles når organisasjonen er på 
plass.  Prinsipper for en ny og omforent finansieringsmodell vil være: 
 

1. Fakturering av medgått tid. ROKUS har 60% i dag. Hvorvidt det også skal 
være en komponent som betales I henhold tl folketall må vurderes. 

2. Vi legger opp til at «overordnet analyse» (risiko- og vesentlighetsvurderinger) 
legges til kontrollutvalget og sekretariatet, med eventuell bistand fra revisor. 

3. Dersom ressursinnsatsen i en kommune blir høyere enn forventet, må det 
gjøres budsjettendring i løpet av året. 

 
 

 8.3 Budsjett for det nye selskapet 
 
Viken kontrollutvalgssekretariat har behov for et oppstart-tilskudd på 800 000 kroner 
som skal dekke kjøp av utstyr (pc, pad og telefon) samt lisenser og andre 
engangskjøp. Vi forutsetter at det nye selskapet kan overta kontorpulter og inventar 
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fra KUBIS, FIKS og ROKUS. Vi foreslår at innskuddet betales i henhold til eierandel. 
Se tabell 2. 
 
Nedenfor er det presentert budsjett for 2020 med en bemanning på 7 årsverk.  
 

Driftsinntekter Budsjett 

Overføringer 7 142 000 

Salgsinntekter 200 000 

Totalt 7 342 000 

Driftsutgifter   

Lønn inkl sos 5 509 000 

 Drift 1 833 000 

Brutto driftsresultat 0 

 
 
Forslag til betaling fra eierkommunene, eierandeler og oppstartstilskudd for Viken 
kontrollutvalgssekretariat:  
 

        
 Forslag 

til 
eierandel 

Deltaker-
innskudd 

Kommuner Innbyggere 2019 2020     

Drammen 100 000 0 675 000 9 72 000 

Lillestrøm 83 821 0 510 000 9 72 000 

Lørenskog 38 670 295 000 302 000 6,5 52 000 

Ullensaker 36 576 284 000 292 000 6,5 52 000 

Ringerike 30 283 275 000 283 000 5,5 44 000 

Kongsberg 27 410 300 000 320 000 4,5 36 000 

Lier 25 980 190 000 196 000 3,5 28 000 

Eidsvoll 24 647 240 000 247 000 3,5 28 000 

Nittedal 23 545 240 000 245 000 3,5 28 000 

Nes (Akershus) 21 681 230 000 235 000 3,5 28 000 

Ås 20 084 279 000 313 000 3,5 28 000 

Nesodden 19 287 273 500 305 000 3,5 28 000 

Øvre Eiker 18 926 190 000 210 000 3,5 28 000 

Rælingen 17 874 213 000 219 000 3,5 28 000 

Vestby 17 486 261 000 291 850 3,5 28 000 

Nye Aurskog-
Høland 

17 072 210 000 213 000 3,5 28 000 

Frogn 15 735 249 000 274 550 3,5 28 000 

Modum 13 880 180 000 200 000 3,5 28 000 

Nannestad 13 240 190 000 196 000 3,5 28 000 

Enebakk 10 945 216 000 234 700 3,5 28 000 

Hole 6 833 125 000 135 000 1,5 12 000 

Gjerdrum 6 704 166 000 171 000 1,5 12 000 
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Hol 4 471  150 000 1 8 000 

Sigdal 3 488 125 000 140 000 1 8 000 

Hurdal 2 903 150 000 154 000 1 8 000 

Flesberg 2 688 85 000 110 000 1 8 000 

Nore og Uvdal 2 482 120 000 140 000 1 8 000 

Krødsherad 2 277 85 000 110 000 1 8 000 

Rollag 1 411 85 000 100 000 0,5 4 000 

Flå 1 069 80 000 100 000 0,5 4 000 

    5 336 500 6 922 100 100 800 000 

 
 
 

9 Lokalisering  
Selskapene har i dag en gunstig fysisk plassering i forhold til reiseavstanden til 
møtene i sine utvalg. Vi vil derfor opprettholde dagens 3 kontorer, hovedkontoret blir 
på Lørenskog som ROKUS har i dag. 
 
 

10 Konsekvenser   
En sammenslåing av FIKS, KUBIS og ROKUS vil skje som virksomhetsoverdragelse 
ved at arbeidsgiveransvaret for de ansatte i FIKS, KUBIS og ROKUS overdras fra 
henholdsvis Ås kommune, Buskerud fylkeskommune og Rokus IKS til det nye 
selskapet med samme lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som de har i dag. Det nye 
selskapet får da ansvaret for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.  
 
Fordeler ved fusjon for kontrollutvalgene og eierne av selskapet: 

• Større fagmiljø og bredere kompetansebase gir mulighet til å utvikle tjenesten 
og gi bedre bistand til kontrollutvalgene. 

• Sikre sekretariatets uavhengighet i forhold til revisor og rådmannen. 

• Bedre grunnlag for å takle komplekse saksfelt og økt saksmengde 

• Lettere å takle sykdom og vakanser. 

• Større fleksibilitet til å ta hånd om ekstra oppdrag etter kontrollutvalgets 
ønsker, og til å ta i bruk kontrollformer som f.eks. høring. 

• Lettere å rekruttere og holde på ønsket arbeidskraft.  

• Større miljø for kontrollutvalgenes erfaringsutveksling og opplæring. 

• Effektivisering ved at det blir mulig å standardisere flere oppgaver og øke 
graden av spesialisering i sekretariatet.  

 
Mulige ulemper ved fusjon: 

• I et selskap med mange eiere kan det være utfordrende å koordinere 
eierstyringen. God kommunikasjon mellom selskapet og eierkommunene samt 
gode systemer og rutiner som sikrer kommunene tilstrekkelig tid til å 
viderebehandle selskapet saker i eierkommunenes organer kan bidra til å lette 
dette. Det kan også vurderes om det er ønskelig å gjennomføre kun ett 
ordinært representantskapsmøte pr. år. Vi skal ikke undervurdere behovet for 
eierstyring, men vil påpeke at tjenestens innhold bestemmes av 
kontrollutvalget slik loven er i dag. Eierne fastsetter budsjettet og regnskapet. 



37/19 Frogn kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget - 19/00148-2 Frogn kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget : Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat - rettet 030719

 

18 

 

Dette er et lite og oversiktlig selskap, som ikke har lov til å ta opp lån eller har 
behov for investeringer i infrastruktur utover pc og telefon.  

  

11 Selskapets ansatte 
Denne sammenslåingen er en virksomhetsoverdragelse. Det er ikke anledning til å si 
opp noen som følge av virksomhetsoverdragelse. Men ved sammenslåing kan det 
oppstå overtallighet, slik det vil gjøre i vårt tilfelle. Overtallighet oppstår dels fordi vi 
mister oppdrag som følge av at noen kommuner slår seg sammen. Vi mister også 
Nordre Follo (tidligere Oppegård og Ski) som har besluttet å kjøpe 
sekretariatstjenesten i markedet, og Nesodden som har meldt seg ut av FIKS. 
Arbeidstakerne er ikke vernet når det er overbemanning, og vi ser oss nødt til å 
tilpasse bemanningen til oppdragsmengden. Dette innebærer å gå ned fra 8 årsverk 
fordelt på 9 ansatte til 7 årsverk. 
 
Vi har hatt en felles samling med alle ansatte hvor vi snakket om prosessen, det nye 
selskapet herunder bemanning, organisering og arbeidsform. De ansatte i de tre 
selskapene ser positivt på å bli en del av et større sekretariat med større fagmiljø og 
redusert sårbarhet ved blant annet sykefravær, og  ser positivt på muligheten for å 
kunne oppnå kompetanseutvikling innenfor et større fagmiljø som også kan åpne for 
mulighet til å spesialisere seg innenfor enkeltområder innen kontroll- og 
tilsynsarbeidet. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til forestående overtallighet.  
 

12 Konklusjon og videre fremdriftsplan   
 
Utredningen anbefaler å bygge videre på det eksisterende IKSet i ROKUS ved å ta 
opp eiere fra Follo og Buskerud, endre navn på selskapet og vedta ny 
selskapsavtale.  
 
Utredningen er styrebehandlet i ROKUS 6.6.2020. Utredningen styrebehandles i 
FIKS og KUBIS medio juni. 
 
ROKUS sender over sak om fusjon mellom kontrollutvalgssekretariatene i Buskerud, 
Follo og Romerike til behandling i representantskapet medio juni. 
Representantskapet har møte 26. september. På denne måten får eierkommunene 
god tid til å forberede saken.  
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VIKEN 
Kontrollutvalgssekretariat IKS 

 
 
 
 

Selskapsavtale 
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1 Om selskapet 
1.1 Selskapets navn og deltakelse 
VIKEN Kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med 
hjemmel i lov 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale selskaper. 
 
Selskapet har følgende deltakere: 
 

Organisasjonsnummer Kommunenavn 

948 164 256 Aurskog-Høland 

921 234 554 Drammen 

964 950 113 Eidsvoll 

964 949 581 Enebakk 

940 898 862 Flesberg 

964 951 462 Flå 

963 999 089 Frogn 

864 949 762 Gjerdrum 

944 889 116 Hol 

960 010 833 Hole 

939 780 777 Hurdal 

942 402 465 Kongsberg 

964 962 855 Krødsherad 

857 566 122 Lier 

820 710 592 Lillestrøm 

842 566 142 Lørenskog 

970 491 589 Modum 

964 950 202 Nannestad 

938 679 088 Nes (Akershus) 

944 383 565 Nesodden 

971 643 870 Nittedal 

964 950 946 Nore og Uvdal 

940 100 925 Ringerike 

964 963 282 Rollag 

952 540 556 Rælingen 

964 962 766 Sigdal 

933 649 768 Ullensaker  

943 485 437 Vestby 

954 597 482 Øvre Eiker 

964 948 798 Ås 

 

1.2 Rettslig status 
Selskapet er et eget rettssubjekt og skal registreres i foretaksregisteret. 
 

1.3 Forretningsadresse 
Selskapet har hovedkontor i Lørenskog med avdelingskontor i Buskerud og Follo. 
 

2 Selskapets formål 
Selskapets formål er å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for deltakerne i 
tråd med gjeldende lov og forskrift. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver for 
andre bestillere innenfor rammene i anskaffelsesregelverket. 
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3 Deltakernes eierandel og innskuddsplikt 
Deltakernes eierandel samsvarer med deltakernes innskudd til selskapets driftsfond 
kr 800.000,- etter følgende fordeling: 
 

Kommuner 
Eierandel 

(i %) 
Deltaker- 
innskudd 

Drammen1 9,0 72 000 

Lillestrøm2 9,0 72 000 

Lørenskog 6,5 52 000 

Ullensaker 6,5 52 000 

Ringerike 5,5 44 000 

Kongsberg 4,5 36 000 

Lier 4,0 32 000 

Eidsvoll 3,5 28 000 

Nittedal 3,5 28 000 

Nes (Akershus) 3,5 28 000 

Ås 3,5 28 000 

Nesodden 3,5 28 000 

Øvre Eiker 3,5 28 000 

Rælingen 3,5 28 000 

Vestby 3,5 28 000 

Aurskog-Høland3 3,5 28 000 

Frogn 3,5 28 000 

Modum 3,5 28 000 

Nannestad 3,5 28 000 

Enebakk 3,0 24 000 

Hole 1,5 12 000 

Gjerdrum 1,5 12 000 

Hol 1,0 8 000 

Sigdal 1,0 8 000 

Hurdal 1,0 8 000 

Flesberg 1,0 8 000 

Nore og Uvdal 1,0 8 000 

Krødsherad 1,0 8 000 

Rollag 0,5 4 000 

Flå 0,5 4 000 

  100,0 800 000 

 
 

Den enkelte deltakers plikt til å gjøre innskudd i selskapet iht. foranstående skal 
oppfylles ved kapitalinnskudd i form av penger. 

 
Den enkelte deltaker svarer for en andel av selskapets forpliktelser tilsvarende 
eierandelen.  
 
Selskapet skal opprettholde en egenkapital på et nivå som er hensiktsmessig for å 

                                       
1 Kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker slås sammen til Drammen kommune fra 01.01.2020. 
2 Kommunene Skedsmo, Fet og Sørum slås sammen til Lillestrøm kommune fra 01.01.2020. 
3 Kommunene Aurskog-Høland (Akershus) og Rømskog (Østfold) slås sammen til Aurskog-Høland kommune fra 
01.01.2020. 
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ivareta selskapets drift. 
 

4 Selskapets styrende organer 
4.1 Representantskapet 
4.1.1 Representantskapets sammensetning 
Representantskapet er selskapets øverste organ. Det består av medlemmer med 
personlige varamedlemmer – 1 fra hver deltakerkommune. Deltakerkommunene 
oppnevner selv sine representanter til representantskapet og har instruksjonsrett 
overfor sine representanter.  
 
Representantskapets medlemmer og vara velges for fire år om gangen.  
 
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 
 
4.1.2 Representantskapets oppgaver og myndighet 
Representantskapet behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og 
andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i 
representantskapet. 
 
Representantskapet kan delegere myndighet til styret i de saker der loven eller 
selskapsavtalen ikke er til hinder for dette. 
 
Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret. 
 
4.1.3 Representantskapets møter 
Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig, og når styret, 
revisor eller minst en av deltakerkommunene krever det.  
 
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av deltakerkommunene er til 
stede. 
 
Styret og daglig leder deltar i representantskapets møter med talerett så sant ikke 
representantskapet bestemmer noe annet.  
 
Representantskapets møter er åpne for alle som ønsker å være til stede.  
 
Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal 
underskrives av møteleder samt 2 medlemmer valgt av representantskapet. Styrets 
leder og daglig leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen.  
 
Møteinnkalling og saksliste skal sendes deltakerkommunene samtidig. Protokoll skal 
sendes til deltakerkommunene så snart den er undertegnet. Skriftlig 
beslutningsgrunnlag i saker som skal behandles skal normalt foreligge minst 6 uker 
før møtet. 

 
4.2 Styret 
4.2.1 Styrets sammensetning 
Styret velges av representantskapet og består av 3 medlemmer og 2 
varamedlemmer som velges for to år. Reglene i IKS-loven § 10 om representasjon av 
begge kjønn i styret gjelder.  
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Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomité som skal forberede 
representantskapets valg av styre. 
 
4.2.2 Valgkomité 
Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av det 
avtroppende representantskap i deres siste møte.  
Valgkomiteens funksjonstid er fire år. 
 
Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til VIKEN 
kontrollutvalgssekretariat IKS sitt styre som de finner best kvalifisert til å dekke 
vervene. Blant de valgte styremedlemmene skal valgkomiteen også fremme forslag 
på styrets leder og nestleder. Valgkomiteen skal også fremme forslag til leder og 
nestleder i representantskapet  
 
.  

 
4.2.3 Styrets oppgaver og myndighet 
Styret har ansvar for selskapets forvaltning og drift og utøver all myndighet som ikke 
er tillagt representantskapet.  
 
Styret kan delegere myndighet til daglig leder i de saker der loven eller 
selskapsavtalen ikke er til hinder for dette.  
 
Styret skal legge fram forslag til styreinstruks for representantskapet, og evaluere sin 
virksomhet iht. denne instruksen i selskapets årsmelding. 
 
4.2.4 Styrets møter 
Styrets leder innkaller til møte så ofte som nødvendig - og når minst ett styremedlem 
krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal inneholde saksliste. 
Daglig leders saksutredninger og forslag til vedtak skal følge innkallingen.  
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Møtene 
ledes av styreleder, eller i dennes fravær nestleder. Dersom ingen av disse er til 
stede velges en møteleder. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet 
har møteleder dobbeltstemme.  
 
Daglig leder deltar i styrets møter uten stemmerett, og representantskapets ordfører 
har møte- og talerett i styremøtene.  
 
Møteleder skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen skal 
underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig 
leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen.  
 
Møteinnkalling, saksliste og saksdokumenter skal sendes deltakerkommunene samt 
representantskapets medlemmer. Protokoll sendes deltakerkommunene og 
representantskapets medlemmer så snart den er undertegnet.  
 
Selskapet forpliktes ved underskrift av styreleder (nestleder ved fravær) og daglig 
leder (ett styremedlem ved fravær) i fellesskap. 
 



37/19 Frogn kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget - 19/00148-2 Frogn kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget : Selskapsavtale Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 260919

 

Side 6 av 7 

 

4.3 Daglig leder 
Daglig leder ansettes av styret og er direkte ansvarlig overfor styret. Daglig leder 
forestår og har ansvar for den daglige ledelse av selskapet og skal følge de 
retningslinjer og pålegg styret gir samt sørge for at virksomheten er under 
betryggende kontroll. 
 
Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under daglig leders 
myndighet.  
 
Daglig leder har møte- og talerett i styret og representantskapet. Styret og 
representantskapet kan likevel vedta at daglig leder skal fratre møtet i enkeltsaker. 
 
Styret skal vedta en instruks for daglig leder. 
 

4.4 Revisjon 
Selskapets revisor oppnevnes av representantskapet og velges for ett år om gangen. 
 

5 Selskapets økonomistyring og økonomiforvaltning 
5.1 Finansiering 
Driftstilskuddet, som skal dekke de tjenester selskapet utfører for kommunene, 
fordeles på deltakerkommunene i samsvar med regler fastsatt av 
representantskapet.  
 
Kommunene innbetaler de budsjetterte driftstilskudd etter en på forhånd oppsatt årlig 
innbetalingsplan, som fastlegges ved budsjettbehandlingen. 
 

5.2 Regnskap 
Selskapet skal føre regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper og –forskrifter. 
 

5.3 Behandling av handlings- og økonomiplan og budsjett 
Selskapets virksomhet skal planlegges og styres gjennom vedtak i 
representantskapet om handlings- og økonomiplan og årsbudsjett. 
 
Økonomiplanen skal inneholde en oversikt over drift og investeringer de neste fire år. 
 
Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og vedtas i representantskapet. 
Budsjettet skal inneholde en oversikt over forventet salg av tjenester til 
deltakerkommunene og andre, med tilhørende priser og priskalkyler. 
Deltakerkommunene skal gis fullt innsyn i kalkyle-grunnlaget i disse dokumentene.  
 
Styrets forslag til handlings- og økonomiplan og årsbudsjett skal oversendes 
deltakerkommunene senest 15. september, og forslagene skal behandles i den 
enkelte kommune forut for behandlingen i representantskapsmøtet.  
Eventuell uenighet kommunene imellom avklares gjennom flertallsvedtak i 
representantskapsmøtet på områder der det ikke er krav om enstemmighet. 
 

6 Endringer i selskapets formelle forhold 
6.1 Endringer i selskapsavtalen 
Selskapsavtalen kan endres på den måte og i henhold til de regler som er beskrevet i 
IKS-loven § 4. 
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Dersom det er fattet likelydende vedtak i 2/3 av kommunene om endring av 
selskapsavtalen, skal den/de kommuner som har et vedtak som avviker fra dette, 
behandle spørsmålet om endring av selskapsavtalen på nytt 
 

6.2 Opptak av nye deltakere 
Opptak av nye deltakerkommuner skal behandles som en endring av 
selskapsavtalen. 
 

6.3 Uttreden av selskapet 
En deltakerkommune kan med 1 års skriftlig varsel tre ut av selskapet. 
Oppsigelsestid for uttreden vil gjelde påfølgende kalenderår.  
 
▪ Det skal ved uttredelsen foretas et økonomisk oppgjør og reglene i IKS loven om 

uttreden gjelder.   
 
 

6.4 Oppløsning av selskapet 
Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om dette. Vedtak om oppløsning 
skal gjøres av kommunestyret i hver enkelt deltakerkommune.  
 
For øvrig vises til bestemmelsene om oppløsning i lov om IKS. 
 

6.5 Tvister  
Tvist om forståelsen av denne selskapsavtalen skal så langt råd er, løses ved at 
partene søker ens forståelse.  Dersom det oppstår tvist mellom deltakerkommunene 
om fortolkningen eller gjennomføringen av denne avtalen, skal konflikten søkes løst 
gjennom forhandlinger. Tilsvarende gjelder ved uttreden.  
Dersom forhandlinger ikke fører frem innen rimelig tid, skal tvisten søkes løst ved 
mekling. Mekler godkjent av Den Norske Advokatforening eller annen godkjent 
mekler, skal I så fall benyttes. 

7 Ikrafttreden 
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra 01.01.2020 eller så snart den er vedtatt av 
deltakernes respektive kommunestyrer. 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 38/19 Kontrollutvalgets planarbeid 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00124-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Modul 2 Kontrollutvalgets planarbeid 

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 Tema Dato 

Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 28.10.19 

Modul 2 Kontrollutvalgets planarbeid 02.12.19 

Modul 3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Modul 4 Kontrollutvalget i media 

Modul 5 Kommunedirektørens internkontroll 

Modul 6 Økonomistyring og regnskap. Kontrollutvalgets påse-ansvar 

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. 

Kontrollutvalgets planarbeid 
Vedlagt følger en presentasjon med gjennomgang av kontrollutvalgets rolle og 
oppgaver i forbindelse med planarbeid, herunder spesielt arbeidet med plan for 
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. 

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon. 

Ås, 25.11.19 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83#KAPITTEL_7-2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Planarbeidet 

Opplæring av kontrollutvalg, Modul 2
Forum for Kontroll og Tilsyn 2019
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
To av kontrollutvalgets viktigste oppgaver er å sørge for at det blir 
gjennomført forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med kommunens 
eierinteresser i selskaper.

Dette er hjemlet i Kommuneloven § 23-2 «Kontrollutvalgets ansvar og 
myndighet» bokstav c og d. 

For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante områdene som bør 
kontrolleres, må det gjennomføres risiko- og vesentlighetsvurderinger (ROV) 
av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper (§23-3 
og §23-4). 

Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal gi svar på hvilke områder det er 
knyttet størst risiko til og hvilke områder det er mest vesentlig å undersøke.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Risiko- og vesentlighetsvurderingene og arbeidet med å utarbeide plan for 
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll, er viktig for at 
kontrollutvalget skal bli kjent med kommunens virksomhetsområder og 
eierinteresser.

Arbeidet er med på å gi kontrollutvalget det kunnskapsgrunnlaget de trenger 
for å ivareta kontrollansvaret sitt. 

Det er ingen konkrete krav til hvordan risiko- og vesentlighetsvurderinger skal 
gjennomføres.
Risiko = faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, 
vedtak og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Vurderes 
i 3 kategorier (høy/middels/lav). 

Vesentlighet = anslått størrelse av konsekvensene av et betydelig avvik.
Vurderes i 3 kategorier (høy/middels/lav). 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Risikovurdering kommunens virksomhet
• Kommunen når ikke sine målsettinger
• Kommunen oppfyller ikke lovkravene 
• Kommunen utnytter ressursene dårlig
• Kommunen etterlever ikke politiske vedtak 
• Utfordringer som kommunen har og vil få fremover
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Risikovurderinger selskaper
• Den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet 

gjør ikke dette i samsvar med kommunens vedtak og 
forutsetninger

• Selskapet driver ikke i tråd med kommunestyrets mål for 
eierskapet

• Selskapet driver ikke i tråd med lover og regler eller 
vedtektsfestet formål 

• Selskapet drives ikke på en økonomisk forsvarlig måte
• Utfordringer som selskapet har og vil få fremover
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Hvem kan gjennomføre risiko- og 
vesentlighetsvurderinger?

• Kontrollutvalgets sekretariat
• Kommunens revisor
• Andre

Kontrollutvalget bestemmer hvem som skal 
gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurderingene. 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Planprosessen
• Møte 1: Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger.

– Gjøremål mellom møte 1 og 2

• Møte 2: Dialog og informasjonsinnhenting.
– Gjøremål mellom møte 2 og 3

• Møte 3: Forslag til plan for forvaltningsrevisjon.
– Gjøremål etter møte 3
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Møte 1
Kontrollutvalget bestiller et utkast til risiko- og 
vesentlighetsvurderinger basert på opplysninger fra bl.a.:
• Årsmeldinger i kommunen
• Kommunale planer
• Rapporter etter statlig tilsyn
• KOSTRA
• Informasjon fra offentlige databaser
• Gjennomførte forvaltningsrevisjoner
• Innspill fra oppdragsansvarlig revisor for finansiell- og 

forvaltningsrevisjon
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Gjøremål mellom møte 1 og 2
• Lage forslag til risiko- og vesentlighetsvurderinger
• Sende invitasjon til aktuelle deltakere i møte 2
Invitasjon bør inneholde relevante spørsmål om risiko i kommunen, f.eks.:
• På hvilke områder er det risiko for at kommunen ikke når sine målsettinger, ikke oppfyller lovkravene eller 

utnytter ressursene dårlig?
• På hvilke områder er det behov for forvaltningsrevisjon?

Invitasjonen bør også inneholde en tidsplan, f.eks.:
– 09:00-10:00 Rådmann med seksjonsledere/virksomhetsledere/enhetsledere 
– 10:00-11:00 Ordfører, varaordfører, komiteledere og gruppeledere
– 11:00-11:30 Hovedverneombud og hovedtillitsvalgte
– 11:30 -11:45  Pause
– 11:45 - Kontrollutvalget diskuterer informasjonen som er fremkommet
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Risikomatrise
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Møte 2
• Dialog og informasjonsinnhenting fra politisk ledelse, 

kommunedirektør, hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud/verneombud.

• Kontrollutvalget må diskutere informasjonen som 
kom frem.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Gjøremål mellom møte 2 og 3

• Relevant informasjon må innarbeides i risiko- og 
vesentlighetsvurderingene (og ferdigstille denne til 
det neste møtet i kontrollutvalget).

• Utarbeide forslag til plan for forvaltningsrevisjon og 
en plan for eierskapskontroll
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Møte 3
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon og plan for 
eierskapskontroll

– Kontrollutvalget må diskutere fokusområdene og bestemme 
prioriteringsrekkefølgen

– Vedta planene
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Gjøremål etter møte 3

Sende over planene til kommunestyret for endelig 
vedtak.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

15

Kort oppsummert

• Sett av tid og ressurser til risiko- og vesentlighetsvurderinger og 
planarbeidet. Dette er kanskje det viktigste arbeidet kontrollutvalget 
gjennomfører i løpet av en valgperiode. Kontrollutvalget vil på 
denne måten bli godt kjent med kommunens virksomhet tidlig i 
perioden. 

• Kontrollutvalget må velge en prosess for å utarbeide risiko- og 
vesentlighetsvurderinger som kan gi utvalget tilstrekkelig grunnlag 
for å utarbeide gode planer. 

• Bred involvering i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderinger 
gir god forankring av planene og et godt grunnlag for videre 
gjennomføring av forvaltningsrevisjonen/eierskapskontrollen.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

• Kontrollutvalget og kommunestyret må ta stilling til hvor lang 
planperioden skal være, og hvordan eventuelle 
omprioriteringer og rullering av planene bør foregå. 

• Gjør planene godt kjent i kommunen, både i kommunestyret 
og i administrasjonen.
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 39/19 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00165-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Frogn kommunes 
virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Risiko- og 
vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av 
saksframlegget. 

Alternativ 1 
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS. 

Alternativ 2 
Kontrollutvalget vedtar å konkurranseutsette utarbeidelsen av risiko- og 
vesentlighetsvurderingen. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget skal i denne saken bestille en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
Frogn kommunes virksomhet, Drøbak Frogn Idrettsarena KF og virksomhet i 
kommunens selskaper. Hensikten er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for 
utarbeidelse av Plan for forvaltningsrevisjon, som skal vise på hvilke områder det bør 
gjennomføres forvaltningsrevisjoner.  

Kontrollutvalget skal i løpet av 2020 innstille til kommunestyret om hvilken Plan for 
forvaltningsrevisjon Frogn kommune skal ha for denne valgperioden. 

Overordnet analyse for Frogn kommune 2016 og gjeldende plan for 
forvaltningsrevisjon er tilgjengelig på kontrollutvalgets side over styringsdokumenter: 
https://www.follofiks.no/kontrollutvalg/frogn/styringsdokument/  

HJEMMEL 
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-3:  

§ 23-3.Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
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kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens 
selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen 
For at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal være et godt verktøy for 
kontrollutvalget i utarbeidelsen av Plan for forvaltningsrevisjon, så bør det settes 
følgende krav til utarbeidelsen av analysen:  
 
• Som grunnlag bør benyttes bl.a. - kommunale dokumenter og vedtak, 

tilgjengelige statistikker (bl.a. KOSTRA) og tilsynsrapporter. I tillegg bør det 
innhentes informasjon fra rådmann, ordfører, politikere, hovedtillitsvalgt og 
hovedverneombud, kontrollutvalg, sekretariat og oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor.  

• Det gjennomføres to dialogmøter med kontrollutvalget.  
• Det skal foretas en vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer, 

samt en vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer 
• Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget før sommeren 

2020. 
 
Det er ikke sekretariatets intensjon at denne analysen skal være uttømmende eller 
altomfattende. Til det er den kommunale hverdag for kompleks og omskiftelig. 
 
Begrepsdefinisjoner 
Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for 
eksempel regelverk, mål, vedtak eller andre føringer som kommunen har satt for 
virksomheten. 
Med vesentlighet menes hvor stor er konsekvensen dersom det negative inntreffer. 
En trussel som ikke har noen stor betydning eller konsekvens for kommunen og som 
med liten sannsynlighet vil inntreffe, gir liten grunn til bekymring. 
Vesentlighet kan vurderes ut fra ulike perspektiver; det økonomiske, det politiske, 
brukerperspektivet, medarbeiderperspektivet eller samfunns- og miljøperspektivet. 
Vesentlighetsvurderingen danner grunnlag for at utvalget kan prioritere mellom 
områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik. 
 
Fremdriftsplan 
I arbeidet med overordnet analyse er det er viktig at kontrollutvalget prioriterer tid og 
ressurser, slik at utvalget får et godt grunnlag til å velge hvilke prosjekter som skal 
gjennomføres i perioden. Samtidig må utvalget sørge for at analysene dekker de 
viktigste områdene i kommunens virksomhet og eierskap. 
 
VURDERING 
Alternativ 1 
Både risiko- og vesentlighetsvurderingen og forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
kan i prinsippet utføres og forberedes av Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat (FIKS). Sekretariatet har ut fra en bestiller- og 
utførermodell sett for seg følgende arbeidsdeling mellom kontrollutvalg, sekretariat 
og revisjon: 
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• Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Frogn kommune 

sin virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper fra Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  

• På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen, utarbeider Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023, som behandles av kontrollutvalget.  

• Kontrollutvalget innstiller til Frogn kommunestyre på forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2023. Kommunestyret vedtar planen.  

• På grunnlag av vedtatt plan for forvaltningsrevisjon gjennomfører kontrollutvalget 
begrenset tilbudskonkurranse årlig på forvaltningsrevisjoner som ønskes utført. 

 
 
Alternativ 2 
Velger kontrollutvalget å utlyse konkurranse for utarbeidelse av risiko- og 
vesentlighetsvurdering, så bør det presiseres i tilbudet hva som skal utføres samt 
tidsfrister.  
Kontrollutvalget bør fastsette tildelingskriterier (fordeling mellom pris og kvalitet). 
 
En ser da for seg en begrenset tilbudskonkurranse hvor det sendes ut tilbud til minst 
3 selskap. Kontrollutvalget bør ta stilling til hvilke selskap de ønsker å sende 
tilbudsinvitasjon til. 
 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 
Bestilling av utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurdering fra sekretariatet 
(alternativ 1) vil ikke innebære verken økonomiske eller administrative konsekvenser 
for kontrollutvalget. Utførelsen av oppdraget gjøres innenfor fastsatte rammer for 
kjøp av sekretariatstjenester. 
 
Bestilling av utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurdering fra andre (alternativ 2) 
vil innebære ekstrautgifter for kontrollutvalget innenfor rammen for kjøp av 
forvaltningsrevisjon. Utlysning av begrenset tilbudskonkurranse, evaluering samt 
inngåelse av avtale med ekstern utfører vil medføre ekstraarbeid for både sekretariat 
og kontrollutvalg. En slik prosess vil også få tidsmessige konsekvenser for oppstart 
av oppdraget og forskyve fremdriften i arbeidet med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen samt plan for forvaltningsrevisjon.  
  
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 25.11.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 40/19 Plan for eierskapskontroll - Bestilling 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00164-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Frogn kommunes 
eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som 
fremkommer av saksframlegget. 

Alternativ 1 
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS. 

Alternativ 2 
Kontrollutvalget vedtar å konkurranseutsette utarbeidelsen av risiko- og 
vesentlighetsvurderingen. 

Vedlegg: 
Note 5 Aksjer og andeler i varig eie, Note 9 Overføringer til interkommunalt 
samarbeid 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget skal i denne saken bestille en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens eierskap. Hensikten er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll. 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for utarbeidelsen av Plan 
for eierskapskontroll som skal angi på hvilke områder det bør gjennomføres 
eierskapskontroll. 

Kontrollutvalget skal i løpet av 2020 innstille til kommunestyret om hvilken Plan for 
eierskapskontroll Frogn kommune skal ha for denne valgperioden. 

Gjeldende plan for selskapskontroll er tilgjengelig på kontrollutvalgets side over 
styringsdokumenter:  
https://www.follofiks.no/kontrollutvalg/frogn/styringsdokument/  

HJEMMEL 
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-4:  

§ 23-4.Eierskapskontroll
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 

fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som 
skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og 
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fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det 
er størst behov for eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen 
For at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal være et godt verktøy for 
kontrollutvalget i utarbeidelsen av Plan for eierskapskontroll, så bør det settes 
følgende krav til utarbeidelsen av analysen: 

• Som grunnlag bør bl.a. benyttes kommunens eierskapsmelding, årsmeldinger,
kommunale vedtak, offentlige registre og tilsynsrapporter. I tillegg til at det bør
innhentes informasjon fra rådmann, daglig ledere/styreledere, ordfører, politikere,
kontrollutvalg og sekretariat.

• Det gjennomføres to dialogmøter med kontrollutvalget.
• Det skal foretas en vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer,

samt en vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer
• Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget før sommeren

2020.

Begrepsdefinisjoner 
Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for 
eksempel regelverk, mål, vedtak eller andre føringer som kommunen har satt for 
eierskapet. 
Med vesentlighet menes hvor stor er konsekvensen dersom det negative inntreffer. 
En trussel som ikke har noen stor betydning eller konsekvens for kommunen eller 
selskapet og som med liten sannsynlighet vil inntreffe, gir liten grunn til bekymring. 
Vesentlighet kan vurderes ut fra ulike perspektiver; det økonomiske, det politiske, 
brukerperspektivet, medarbeiderperspektivet eller samfunns- og miljøperspektivet. 
Vesentlighetsvurderingen danner grunnlag for at utvalget kan prioritere mellom 
områder og selskap hvor det identifiseres risiko for avvik. 

VURDERING 
Alternativ 1 
Både risiko- og vesentlighetsvurderingen og forslag til plan for eierskapskontroll kan i 
prinsippet utføres og forberedes av Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
(FIKS). Sekretariatet har ut fra en bestiller- og utførermodell sett for seg følgende 
arbeidsdeling mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisjon: 

 Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Frogn kommune
sitt eierskap fra Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).

 På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen utarbeider Follo
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) et forslag til plan for
eierskapskontroll for perioden 2020-2023, som behandles av kontrollutvalget.

 Kontrollutvalget innstiller til Frogn kommunestyre på forslag til Plan for
eierskapskontroll 2020-2023. Kommunestyret vedtar planen.

 På grunnlag av vedtatt plan for eierskapskontroll utlyser kontrollutvalget
begrensede tilbudskonkurranser på eierskapskontroller som ønskes gjennomført.
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Alternativ 2 
Velger kontrollutvalget å utlyse konkurranse for utarbeidelse av risiko- og 
vesentlighetsvurdering, så bør det presiseres i tilbudet hva som skal utføres samt 
tidsfrister.  
Kontrollutvalget bør fastsette tildelingskriterier (fordeling mellom pris og kvalitet). 
En ser da for seg en begrenset tilbudskonkurranse hvor det sendes ut tilbud til minst 
3 selskap. Kontrollutvalget bør ta stilling til hvilke selskap de ønsker å sende 
tilbudsinvitasjon til. 

ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 
Bestilling av utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurdering fra sekretariatet 
(alternativ 1) vil ikke innebære verken økonomiske eller administrative konsekvenser 
for kontrollutvalget. Utførelsen av oppdraget gjøres innenfor fastsatte rammer for 
kjøp av sekretariatstjenester. 

Bestilling av utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurdering fra andre (alternativ 2) 
vil innebære ekstrautgifter for kontrollutvalget innenfor rammen for kjøp av 
forvaltningsrevisjon. Utlysning av begrenset tilbudskonkurranse, evaluering samt 
inngåelse av avtale med ekstern utfører vil medføre ekstraarbeid for både sekretariat 
og kontrollutvalg. En slik prosess vil også få tidsmessige konsekvenser for oppstart 
av oppdraget og forskyve fremdriften i arbeidet med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen samt plan for eierskapskontroll.  

Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 25.11.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 41/19 Møteplan 1.halvår 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00163-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2020: 

Onsdag 22.januar 
Onsdag 25.mars 
Onsdag 6.mai 
Onsdag 3.juni 

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 14:00 

Vedlegg: 
Møteplan Variant A alternativ 2 1 halvår 2020 

SAKSUTREDNING: 
I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2020 er det planlagt 7 ordinære 
kontrollutvalgsmøter, hvorav 4 møter i løpet av 1.halvår 2020.  

Kontrollutvalget har fremmet preferanse på onsdag som møtedag og kl. 14:00 som 
møtetidspunkt.  

Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte 
organ i Frogn kommune, herunder spesielt kommunestyret.  

Frogn kommune v/politisk sekretariat har i e-post, datert 25.11.19, bekreftet følgende 
reservasjon av møtelokaler: 
Møte nr. Dato Tidsrom Møterom 

1/20 22.01.20 kl. 14 - Møterom Fraunar, Frogn rådhus 

2/20 25.03.20 kl. 14 - Møterom Fraunar, Frogn rådhus 

3/20 06.05.20 kl. 14 - Møterom Filisterkroken, Frogn rådhus 

4/20 03.06.20 kl. 14 - Møterom Fraunar, Frogn rådhus 

VURDERING 
Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS er under etablering. I den forbindelse må en 
samordne møter i forhold til tilgjengelige personalressurser i det nye selskapet for å 
unngå møtekollisjoner mellom kontrollutvalgene. En finner det hensiktsmessig å 
avvente med å vedta møteplan for 2.halvår til våren 2020. 

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling. 



41/19 Møteplan 1.halvår 2020 - 19/00163-1 Møteplan 1.halvår 2020 : Møteplan Variant A alternativ 2 1 halvår 2020

Variant A 1. halvår alternativ 2

HOK og HHO etter hverandre på samme dag

O  1 Nyttårsdag L  1 S  1 O  1 Utsending slutt F  1 Første mai M  1 2. pinsedag 23 

T  2 S  2 M  2 Eldrerådet 10  T  2 L  2 T  2 ER,RFF,KFU

F  3 M  3 Kommunestyret 6  T  3 RFF, KFU F  3 S  3 O  3 UKS

L  4 T  4 O  4 UKS L  4 M  4 Eldrerådet 19  T  4

S  5 O  5 T  5 S  5 Palmesøndag T  5 RFF, KFU F  5

M  6 2  T  6 F  6 M  6 15  O  6 UKS L  6

T  7 F  7 L  7 T  7 T  7 S  7

O  8 L  8 S  8 O  8 F  8 M  8 HMPB 24 

T  9 Utsending starter S  9 M  9 HMPB 11  T  9 Skjærtorsdag L  9 T  9 HOK+HHO

F 10 M 10 7  T 10 HOK+HHO F 10 Langfredag S 10 O 10 Adm.+FSK

L 11 T 11 O 11 Adm.+FSK L 11 M 11 HMPB 20  T 11

S 12 O 12 T 12 S 12 Første påskedag T 12 HOK+HHO F 12

M 13 3  T 13 Utsending starter F 13 M 13 Andre påskedag 16  O 13 Adm+FSK L 13

T 14 F 14 L 14 T 14 ER, RFF, KFU T 14 S 14

O 15 Utsending slutt L 15 S 15 O 15 UKS F 15 M 15 Kommunestyret 25 

T 16 S 16 M 16 Kommunestyret 12  T 16 L 16 T 16

F 17 M 17 Vinterferie 8  T 17 F 17 S 17 Grunnlovsdagen O 17

L 18 T 18 O 18 L 18 M 18 Kommunestyret 21  T 18

S 19 O 19 T 19 S 19 T 19 F 19

M 20 Eldrerådet 4  T 20 F 20 M 20 HMPB 17  O 20 L 20

T 21 RFF, KFU F 21 L 21 T 21 HOK+HHO T 21 Kristi himmelfartsdag S 21

O 22 UKS L 22 S 22 O 22 Adm.+FSK F 22 Utsending start M 22 26 

T 23 S 23 M 23 13  T 23 Utsending start L 23 T 23

F 24 M 24 9  T 24 F 24 S 24 O 24

L 25 T 25 O 25 L 25 M 25 22  T 25

S 26 O 26 Utsending slutt T 26 Utsending start S 26 T 26 F 26

M 27 HMPB 5  T 27 F 27 M 27 Kommunestyret 18  O 27 Utsending slutt L 27

T 28 HOK+HHO F 28 L 28 T 28 T 28 S 28

O 29 Adm.+Fsk L 29 S 29 O 29 Utsending slutt F 29 M 29 27 

T 30 M 30 14  T 30 L 30 T 30

F 31 T 31 S 31 Første pinsedag

Mai 2020 Juni 2020Januar 2020 Februar 2020 Mars 2020 April 2020
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 42/19 Kurs og konferanser 2020 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00153-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020:

1) 
2) 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og
årsmøte 3.-4. juni 2020:

1) 
2) 

Vedlegg: 
Program NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2020 

SAKSUTREDNING: 

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020  
Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige 
arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det største treffpunktet for kontroll 
og tilsyn i kommunal sektor. I 2019 samlet konferansen rundt 650 deltakere.  

Konferansen avholdes 29. - 30. januar 2020 på The Qube, som ligger i tilknytning til 
hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel RunWay, 
Gardermoen.  

Påmeldingsfrist er 12.desember 2019. 

Hovedtemaer: 
 Politikerhets. På oppdrag fra KS har Ipsos kartlagt omfanget av hatefulle ytringer og

trusler blant folkevalgte politikere i Norge.

 Rent drikkevann – hva gikk galt?

 Bærekraft i et revisjonsperspektiv

 Personvern i kommunene

 Bompengeselskapene

Minikurs parallelt med hovedprogrammet:  
Parallelt med deler av hovedprogrammet blir det avholdt minikurs med nye ledere og 
medlemmer av kontrollutvalgene som målgruppe. Det er begrenset antall deltakere 
på minikursene.  
Tema for minikursene er:  

 Kontrollutvalgets formål, rolle og oppgave.
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 Lederrollen i kontrollutvalget.  

 De sentrale momentene for å forstå det kommunale regnskapet. 
 
 
FKTs Fagkonferanse og årsmøte 2020  
Konferansen avholdes 3.- 4.juni 2020 på Quality Airport Hotel, Gardermoen. 
Kontrollutvalget i Frogn har vært medlem av FKT siden 2013.  
 
Det er lagt ut foreløpig informasjon om konferansen:   
https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferansen-2020/fagkonferansen-2020/ 
 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER  
I kontrollutvalgets budsjett for 2020 er det satt av kr 56 000,- til kurs og opplæring for 
at alle utvalgsmedlemmene kan delta på én konferanse hver.  
 
Sekretariatet vil stå for påmelding. Kommunen faktureres direkte for deltakeravgiften. 
Deltakernes reiseregninger sendes direkte til kommunen. 
 
 
Avslutning:  
Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 25.11.19 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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Målgruppe: Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, 
ordførere, rådmenn og andre som er interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

 

Hovedtemaer:

Politikerhets  

Rent drikkevann – hva gikk galt?
Bærekraft i et revisjonsperspektiv    

Personvern i kommunene
Bompengeselskapene

P R O G R A M

#ku20nkrf

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020
The Qube — Clarion Hotel & Congress Oslo Airport



42/19 Kurs og konferanser 2020 - 19/00153-1 Kurs og konferanser 2020 : Program NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2020

Onsdag 29. januar
Registrering og enkel servering

Velkommen
u Konferansier Anne Grosvold og daglig leder Rune Tokle, NKRF

Åpning
u Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

Demokratiets kår
u Øystein Djupedal, tidl. politiker, fylkesmann, “Arendalsuke-
   general” m.m., nå regiondirektør i Husbanken sør

Pause

Hat og trusler mot folkevalgte?
u Carina Riborg Holter, Senior Research Executive i Ipsos
På oppdrag fra KS har Ipsos kartlagt omfanget av hatefulle ytringer 
og trusler blant folkevalgte politikere i Norge.

Hets av politikere – en trussel mot demokratiet?
Anne Grosvold i samtale med:
u Carina Riborg Holter
u Ole Ueland (H), gruppeleder i Rogaland fylkesting og tidligere 
   ordfører i Sola kommune
u Kamzy Gunaratnam (A), varaordfører i Oslo kommune

Lunsj

Hvordan jobbe i et kontrollutvalg?
u Bård Hoksrud (Frp), leder av kontrollutvalget i Bamble kommune

Pause
 

Rent drikkevann – hva gikk galt?
u Bård Espelid (Askøylisten), tidligere varaordfører, nå
   kommunestyrerepresentant, i Askøy kommune

Rent drikkevann – en selvfølge?
u Kjetil Furuberg, avdelingsleder vanntjenester i Norsk Vann

Rent drikkevann – et felles ansvar
Anne Grosvold i samtale med:
Innlederne m.fl. (kommer)

Pause

Bærekraft i et revisjonsperspektiv
u Riksrevisor Per-Kristian Foss

Middag
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Torsdag 30. januar
Bærekraft – hva er det?
u Carlo Aall, professor og leder for Norsk senter for 
   berekraftig klimatilpassing ved Vestlandsforsking

Bærekraftmålene – hva må til lokalt 
og sentralt?
En samtale med:
u Carlo Aall
u Tina Bru (H), andre nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite
u M.fl. (kommer)

Pause

Gode bestillinger og gode analyser 
– kontrollutvalgets muligheter
Anne Grosvold i samtale med:
u Beate Marie Dahl Eide (Sp), ordfører i Seljord kommune
u Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag IKS
u May Britt Lagesen (A), leder av kontrollutvalget i Steinkjer 
   kommune og medlem av fylkestinget i Trøndelag 

Pause

Personvern – hva gjør vi i kommunene?
u Anette Engum, personvernombud i Bærum kommune

Pause

Bompengeselskapenes pengebruk
u Peter Svaar, journalist i NRK

Lunsj  
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Se info nederst

• Målgruppe: nye ledere og medlemmer 
  av kontrollutvalget

Onsdag kl 14.20 - 17.00
A. Kontrollutvalgets formål, rolle 
og oppgaver
u Renate Borgmo og Bjørn Bråthen, 
   seniorrådgivere i NKRF

Torsdag kl 09.00 - 10.00
B. Lederrollen i kontrollutvalget
u Alexander Etsy Jensen, rådgiver i Temark og     
   tidl. leder av kontrollutvalget og tidl. medlem   
   av kommunestyret i Vennesla kommune

Torsdag kl 11.20 - 13.00
C. De sentrale momentene for å 
forstå det kommunale regnskapet
u Ann Katharine Gardner og Knut Tanem,          
   regnskapsrevisorer i Revisjon Midt-Norge SA

Minikurs – parallelt med hovedprogrammet
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 12. desember 2019. 
• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider.
• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
• Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 

Konferansepriser *
• Kr 6 900 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 300 eks. mva.)
• Kr 5 250 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 650 eks. mva.)
• Kr 1 114 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 28. til 29. januar 2020

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten 
    ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser 
• Avbestilling må skje skriftlig.
• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av 
 administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av 
 konferanseavgiften.
• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.
 

Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Kontaktinfo
Norges Kommunerevisorforbund, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Telefon 23 23 97 00  •  post@nkrf.no  •  www.nkrf.no
www.facebook.com/nkrf.no  •  www.twitter.com/nkrf

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020
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75 år på vakt for fellesskapets verdier
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Norges Kommunerevisorforbund
75 år på vakt for fellesskapets verdier

www.nkrf.no |  post@nkrf.no
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 43/19 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00015-8 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Aktivitetsplan Frogn KU 281019 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 11/19  Kontrollutvalgets sekretariat. Oversendelse av sak til Frogn 
kontrollutvalg, saksprotokoll KST sak 141/19 (ikke vedlagt)  

Orienteringssaker (OS): 

OS 40/19 Aktivitetsplan pr 28.10.19 (vedlagt) 

Ås, 25.11.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I  
FROGN KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 28.10.19  

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. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     
 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 Januar  FIKS KU 21.1.19 KST 11.2.19 

2. Aktivitetsplan   FIKS Oppdateres etter hvert møte  
3. Utvalgets strateginotat Fornyes årlig FIKS   
4. Budsjett for kontrollarbeidet     
 Kontroll og revisjon – Budsjett 2020  FIKS KU 28.10.19  

5. Møteplan     
 (mandager kl. 14:00)  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) 
 
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 

 
Gjennomført 
Gjennomført 
Gjennomført 
 
Gjennomført 
 
 
 
Gjennomført 

6. Kurs og konferanser     
 NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar  

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo 
Airport, Gardermoen 

 FIKS Deltakere: 
Eva Jorun Bækken Haugen 
Knut Erik Robertsen 
Øyvind Solli 

 
 
Avmeldt  
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

Bjørn Magne Birkeland 
 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni 

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S 
 FIKS Deltakere: 

Helge Gert Simonsen 
Avholdt 

7. Kommunens årsregnskap     
 Kommunens årsregnskap 2018 15.2 Rådmann KU 29.4.19 KST 17.6.19 
 Kommunens årsberetning 2018 31.3 Rådmann KU 29.4.19 KST 17.6.19 
 Revisjonsberetning for 2018 15.4 KPMG  KU 29.4.19 KST 17.6.19 
 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet Mai FIKS KU 29.4.19 KST 17.6.19 

8. Drøbak Frogn Idrettsarena KF     
 Årsberetning 2018 31.3 Rådmann KU 29.4.19  
 Årsregnskap 2018 15.2 Rådmann KU 29.4.19  
 Revisjonsberetning for 2018 15.4 KPMG KU 29.4.19  
 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet Mai FIKS KU 29.4.19  

9. Tertialrapporter:     
 1.Tertialrapport (jan-april 2019) - orienteringssak Mai/juni  Rådmann KU 26.8.19 KST 17.6.19 
 2. Tertialrapport (mai-aug 2019) - orienteringssak Sept./Okt. Rådmann   

10. Rapporter fra revisjonen:     
 Revisjonsplan 2019 August  KPMG KU 26.8.19  
 Oppsummering Interimsrevisjon 2019  KPMG   
 Oppsummering Årsoppgjørsrevisjon 2019  KPMG   

 Kurs og opplæring fra revisor Mars  KPMG  KU 5.3.18, KU 14.5.18, KU 29.10.18  
11.  Overordnet analyse og 

Plan forvaltningsrevisjon 
    

 Overordnet analyse og 
Plan forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 

2016 FIKS  KU 12.9.16 
 

KST 5.12.16 

12. Forvaltningsrevisjon 2018:  FIKS   
 Helse og omsorg  KPMG KU 10.12.18 – FR rapport KST 11.2.19 
 Investeringsbeslutninger/prosjektstyring  KPMG KU 10.12.18 – FR rapport KST 11.2.19 
 Follo landbrukskontor (felles prosjekt)  FDR KU 10.12.18 – FR rapport KST 11.2.19 

13. Forvaltningsrevisjon 2019:     
 Selvkost VAR 22.11.19 KPMG KU 10.12.18 – Tema  
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

KU 21.1.19 – Mål og problemstillinger 
KU 26.8.19 – Prosjektplan 

 Tidlig innsats og forebygging oppvekst 22.11.19 KPMG KU 10.12.18 – Tema 
KU 21.1.19 – Mål og problemstillinger 
KU 26.8.19 – Prosjektplan  

 

14. Oppfølging av tidligere FR-prosjekt:     
 PP-tjenesten (2016) 

 
3.10.17 og 
3.4.18 

Rådmann KU 9.10.17 
KU 14.5.18 

KST 11.6.18 

 «Saksbehandlersaken» 19.6.18 Rådmann   
 Etikk og habilitet (2017)  Rådmann KU 10.12.18  
 IKT – sikkerhet og drift (2017)  Rådmann KU 10.12.18  

15. Overordnet analyse og  
Plan for selskapskontroll 

    

 Overordnet analyse og  
Plan for selskapskontroll 2017-2020 

2016 FIKS  KU 12.9.16 KST 31.10.16 

16. Kjøp av revisjonstjenester     
 a) Regnskapsrevisjon (RR)     
 Konkurranseutsetting (2 + 1 + 1) 2019 FIKS KU 10.12.18 

KU 4.3.19 
KST 8.4.19 

 b) Forvaltningsrevisjon (FR)     
 Konkurranseutsettes hvert år 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) 

KST 8.4.19 
(sendt tilbake 

til KU) 
KST 13.5.19 

17. Andre tilsyns-/kontrolloppgaver     
 Barnevern - ressurser til å følge opp oppgavene Mai/juni FIKS KU 28.8.17, KU 9.10.17, KU 27.8.18  
 Byggesaksbehandlingen i kommunen/ 

Digitalisering av byggesaksarkivet 
 Rådmann 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 28.10.19 – Orientering gitt i møtet 
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Aktivitetsplan 4 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Bemanning / bruk av velferdsteknologi innen 
Helse og omsorg 

 Rådmann KU 10.12.18 – Forespørsel om en orientering 
KU 21.1.19 – Orientering gitt i møtet 

 

 Status for Bølgenprosjektet  Rådmann KU 4.3.19 – Orientering gitt i møtet  
 Ullerud helsebygg  Rådmann KU 4.3.19 – Forespørsel om orientering 

KU 27.5.19 – Orientering gitt i møtet 
KU 26.8.19 – Forespørsel om ny orientering 
KU 28.10.19 – Orientering gitt i møtet 

 

 Forbrukerrådets kommunetest  Rådmann KU 4.3.19 – Forespørsel om orientering 
KU 27.5.19 – Orientering gitt i møtet 
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