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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 01/20 Godkjenning av protokoll fra møte 2.desember 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00168-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Protokollen fra møtet 2.desember 2019 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Frogn KU 021219 

SAKSUTREDNING: 

Utkast til protokoll fra møtet 02.12.19 ble sendt ut etter møtet samme dag. 

Det har i etterkant fremkommet merknader til protokollen gjennom en e-post 
korrespondanse mellom utvalgets medlemmer. 

En finner det hensiktsmessig at protokollen fra 02.12.19 godkjennes i dette møtet før 
den kan anses som offentlig og kan publiseres på www.follofiks.no  

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 15.01.20 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 
 
Møtetid: 02.12.2019 kl. 14:00 
Sted: Møterom Oscarsborg, Frogn rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
Eva Anderssen (H) leder, Thore Vestby (H) nestleder, Bjørn Harald Christiansen 
(H), Hanne Merete Dølheim (SV), Per Oskar Jacobsen (V), Bjørn Rønbeck (Rødt) 
(møtte fra sak 35/19) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen  
 
Forfall:  
Knut Erik Robertsen (Ap). Forfall ikke meldt 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Harald Karsten Hermansen, rådmann (under Eventuelt) 
 
Fra KPMG AS møtte: 
Rune Johansen, Senior Manager 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Leder meldte en sak under eventuelt. Thore 
Vestby meldte en sak under eventuelt.  
Behandlingsrekkefølge: Eventuelt, sak 37, 35, 36, 41, 42, 43, 38, 39, 40, Eventuelt 
Møtet ble lukket under en orientering under Eventuelt, jfr. koml. § 11-5 tredje ledd 
bokstav b) 
 
 
Møteprotokoll godkjent 06.12.2019 
 
 
 

Eva Anderssen/s./  Per Oskar Jacobsen/s./ 
Leder  Medlem 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

35/19 19/00168-1 Godkjenning av protokoll fra møte 28.oktober 2019 3 

36/19 19/00159-1 Frogn kommune - 2. Tertialrapport 2019 4 

37/19 19/00148-2 Frogn kommune - Valg av sekretariatsordning for 
kontrollutvalget 

5 

38/19 19/00124-2 Kontrollutvalgets planarbeid 6 

39/19 19/00165-1 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling 7 

40/19 19/00164-1 Plan for eierskapskontroll - Bestilling 8 

41/19 19/00163-1 Møteplan 1.halvår 2020 9 

42/19 19/00153-1 Kurs og konferanser 2020 10 

43/19 19/00015-8 Referat og orienteringer 12 

Eventuelt 
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Frogn KU-35/19 
Godkjenning av protokoll fra møte 28.oktober 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokoll fra møtet 28.oktober 2019 godkjennes. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 02.12.2019: 
Leder viste til protokollen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (6 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 02.12.2019: 
 
Protokoll fra møtet 28.oktober 2019 godkjennes. 
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Frogn KU-36/19 
Frogn kommune - 2. Tertialrapport 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar 2. tertialrapport 2019 til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 02.12.2019: 
Senior Manager Rune Johansen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Sekretær supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Thore Vestby fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag (i kursiv): 
 
«Kontrollutvalget tar 2. tertialrapport 2019 til orientering, med følgende merknader: 

 Kontrollutvalget etterlyser vedtaksoppfølgingsrapporten.  

 Kontrollutvalget ønsker at rådmannen er tilstede ved fremleggelse av 
tertialrapportene.  

 Kontrollutvalget vil uttrykke sin generelle bekymring for den negative utvikling av 
økonomien.»  

 
Votering: 
Endrings- og tilleggsforslag fra Thore Vestby ble enstemmig vedtatt (6 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 02.12.2019: 
 
Kontrollutvalget tar 2. tertialrapport 2019 til orientering, med følgende merknader: 

 Kontrollutvalget etterlyser vedtaksoppfølgingsrapporten.  

 Kontrollutvalget ønsker at rådmannen er tilstede ved fremleggelse av 
tertialrapportene.  

 Kontrollutvalget vil uttrykke sin generelle bekymring for den negative utvikling av 
økonomien.  
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Frogn KU-37/19 
Frogn kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget 
 
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. 

 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 02.12.2019: 
Sekretær ble ansett inhabil som saksbehandler grunnet interessekonflikt, jfr. fvl. § 6 
annet ledd.  
 
Leder innledet og orienterte. Saksframlegg og forslag til vedtak er utformet av 
utvalgets leder. 
 
Votering: 
Utvalgsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 02.12.2019: 
 
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. 
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Frogn KU-38/19 
Kontrollutvalgets planarbeid 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 02.12.2019: 
Sekretær holdt en presentasjon og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Thore Vestby fremmet følgende tilleggsforslag. 
 
«Kontrollutvalget inviterer ordfører og rådmannen til Møte 1.» 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (6 voterende) 
Tilleggsforslag fra Thore Vestby ble enstemmig vedtatt (6 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 02.12.2019: 
 
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget inviterer ordfører og rådmannen til Møte 1. 
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Frogn KU-39/19 
Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling 
 
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. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 02.12.2019: 
Omforent forslag om å gå for alternativ 1. 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (6 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 02.12.2019: 
 
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. 
 
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS. 
 
 
 
 
 
  



1/20 Godkjenning av protokoll fra møte 2.desember 2019  - 19/00168-2 Godkjenning av protokoll fra møte 2.desember 2019  : Protokoll Frogn KU 021219

  
Kontrollutvalget i Frogn kommune 02.12.2019 Side 8 av 13 

  

Frogn KU-40/19 
Plan for eierskapskontroll - Bestilling 
 
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. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 02.12.2019: 
Omforent forslag om å gå for alternativ 1. 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (6 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 02.12.2019: 
 
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Frogn kommunes 
eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som 
fremkommer av saksframlegget. 
 
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS. 
 
 
 
 
 
  



1/20 Godkjenning av protokoll fra møte 2.desember 2019  - 19/00168-2 Godkjenning av protokoll fra møte 2.desember 2019  : Protokoll Frogn KU 021219

  
Kontrollutvalget i Frogn kommune 02.12.2019 Side 9 av 13 

  

Frogn KU-41/19 
Møteplan 1.halvår 2020 
 
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 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 02.12.2019: 
Leder innledet og orienterte. 
Leder fremmet forslag om å endre møtedato for siste møte fra 3.juni til 2.juni. 
 
Votering: 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt (6 voterende) 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med den endring som fremkom i møtet (6 
voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 02.12.2019: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2020: 
 
Onsdag 22.januar 
Onsdag 25.mars 
Onsdag 6.mai 
Onsdag 2.juni 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 14:00 
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Frogn KU-42/19 
Kurs og konferanser 2020 
 
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) 

 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 02.12.2019: 
Leder orienterte. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020: 
1) Per Oskar Jacobsen 
2) Thore Vestby 
3) Bjørn Harald Christiansen 
4) Eva Anderssen 
5) Bjørn Rønbeck (med forbehold) 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 3.-4. juni 2020: 

1) Eva Anderssen 
2) Thore Vestby 

 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (6 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 02.12.2019: 

 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020: 
1) Per Oskar Jacobsen 
2) Thore Vestby 
3) Bjørn Harald Christiansen 
4) Eva Anderssen 
5) Bjørn Rønbeck (med forbehold) 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 3.-4. juni 2020: 

1) Eva Anderssen 
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2) Thore Vestby 
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Frogn KU-43/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 02.12.2019: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (6 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 02.12.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Status forvaltningsrevisjon 2019 
Leder tok opp saken og viste til at forvaltningsrevisjonsrapportene 

 Tidlig innsats og forebygging barn og unge 

 Selvkost VAR 
er forsinket. 
Rådmann Harald K Hermansen redegjorde for årsaken til forsinkelsen for 
rådmannens høringsuttalelse og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Senior Manager Rune Johansen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Sekretær redegjorde for prosessen fra kontrollutvalget valgte tema for 
forvaltningsrevisjon til kontrakt med forvaltningsrevisor ble inngått. 
 
 
Status Bølgenprosjektet (UNNTATT OFFENTLIGHET) 
Møtet ble lukket under orienteringen, jfr. koml. § 11-5 tredje ledd bokstav b) 
 
  
e-post fra Nasjonale Varslergruppe 
Thore Vestby tok opp saken og viste til mottatt e-post. 
I de tilfeller henvendelser ikke er adressert til kontrollutvalget, bør hvert enkelt av 
utvalgets medlemmer vurdere om dette er en sak som bør oversendes 
kontrollutvalget for behandling. 
 
 
Møterett i lukkede møter i folkevalgte organ i Frogn kommune 
Leder tok opp saken og orienterte. 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (6 voterende) 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget gir leder eller den leder bemyndiger, fullmakt til å møte i lukkede 
møter i folkevalgte organ i Frogn kommune på kontrollutvalgets vegne. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 17:05 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 02/20 Forvaltningsrevisjonsrapport -  Tidlig innsats og 
  forebygging oppvekst i Frogn kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00105-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Tidlig innsats og
forebygging oppvekst, og ber rådmannen følge opp anbefalingene fra revisjonen:

 Gå gjennom og oppdatere planverket for å sikre at riktige versjoner av
planene er tilgjengelig for de ansatte og innbyggerne.

 Formalisere og tydeliggjøre Enhet for psykososialt arbeid sitt ansvar for tidlig
innsats, herunder tydeliggjøre roller og ansvar i det forebyggende arbeidet i
kommunen.

 Sørge for at feedback-system implementeres i samsvar med plan.

 Gjennomføre tiltak for å redusere saksbehandlingstiden på sakkyndige
vurderinger, herunder etablere et hensiktsmessige retningslinjer for å avklare
og avtale når PPT skal ta imot henvendelser om sakkyndige vurderinger fra
skolene og barnehagene.

 Generelt utforme hensiktsmessige rutiner for samarbeid på tvers av tjenester,
og spesielt iverksette tiltak for å forbedre samarbeidet mellom:

o Kulturenheten og andre enheter med barn og unge.
o Enhet for psykososialt arbeid og skolene, herunder iverksette tiltak for å

sikre at fagkompetanse i Enhet for psykososialt arbeid kobles på
sakene skolene ikke klarer å løse på egenhånd.

 Iverksette tiltak for i større grad sette kommunens samlede kompetanse i
system innenfor forebyggende arbeid.

 Vurdere å etablere et lavterskeltilbud som kan drive oppsøkende virksomhet
rettet mot barn og unge i risikosoner, som for eksempel utekontakter.

 Vurdere å iverksette tiltak for å styrke det forebyggende arbeidet i skolene.

2. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget
vedrørende arbeidet med anbefalingene, innen 6 måneder.

Avgjørelsesmyndighet: 
Frogn kommunestyre 

Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjon - Tidlig innsats og forebygging Frogn kommune 

Vedtak i saken sendes til: 
Frogn kommunestyre 
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SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok den 10.12.18 i sak 39/18 Tema for forvaltningsrevisjon 
2019 følgende 
 
1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon 2019: 

1) Selvkost  
2) Tidlig innsats og forebygging oppvekst 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger til hver av 
prosjektene.  

 
Etter en begrenset tilbudskonkurranse ble det inngått avtale med KMPG AS om 
utførelsen av forvaltningsrevisjonsprosjektet.  
 
Mål og problemstillinger 
Kontrollutvalget vedtok følgende mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Tidlig innsats og forebygging oppvekst den 21.01.19 i 
sak 3/19.  
 
Formål: 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å se i hvilken grad Frogn kommune ivaretar 
sitt ansvar for å sikre en målrettet og helhetlig tidlig innsats og forebyggende arbeid 
for barn og unge i kommunen.  
 
Problemstillinger: 
1. I hvilken grad sikrer kommunen nødvendig forebyggende arbeid for barn og unge 

i risikosoner? Herunder 

 Forhold som kan være negative for barns oppvekst og utvikling.  
2. I hvilken grad blir kommunens mål om å arbeide i økende grad tverrfaglig på det 

forebyggende arbeidet realisert? 
3. Har de ulike tjenestene kompetanse og kapasitet til å drive forebyggende innsats i 

ulike deler av barne- og ungdomsmiljøet? 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten:  
Forvaltningsrevisjonsrapporten er utarbeidet av KPMG AS, datert desember 2019. 
Rapporten følger vedlagt.  
 
Sentrale funn 
Problemstilling 1 - Forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner: 
Plan- og regelverk: 
Frogn kommune utarbeider i tråd med folkehelseloven et oversiktsdokument over 
helsetilstanden til befolkningen, og dette brukes aktivt i kommunens planstrategi.  
Kommunen har overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet.  
 
Enhetslederne er ansvarlige for å oppdatere og rullere planverket som den enkelte 
enhet har utarbeidet. Kommunen mangler rutiner for å erstatte gamle versjoner av 
planverket med nye og reviderte versjoner. Dette viser seg i at planer både internt i 
kommunens systemer og offentlig på kommunens hjemmesider ligger tilgjengelig i 
gamle versjoner. Videre bærer planverket til dels preg av å inneholde gammel og 
feilaktig informasjon.  
 
Styrende strukturer: 
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Roller og ansvar i det forebyggende arbeidet med tidlig innsats er ikke tydeliggjort i 
organisasjonen. Enhet for psykososialt arbeid (EPA) er delegert hovedansvaret for 
arbeidet med tidlig innsats av rådmannen. Ansvaret er ikke formalisert skriftlig, og 
virker uklart for andre enheter.  
 
Tilbakemeldinger og evalueringer: 
For å sikre nødvendig forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner må 
kommunens tjenester ha et solid faktagrunnlag som gjør dem i stand til å vurdere om 
tiltakene som gjennomføres har effekt.  FIT – feedbackinformerte tjenester– er et 
viktig innsatsområde i det forebyggende arbeidet. FIT er i varierende grad 
implementert i EPA, kultur og frivillighet bruker ikke systemet.  Dette har 
sammenheng med tekniske utfordringer hos enkelte ansatte og ansatte som ikke 
liker arbeidsredskapet.  
 
Skolene evaluerer i liten grad hvordan tiltakene skolene setter inn fungerer.  
 
Saksbehandlingstid:  
PPT har en ventelistetid som variere mellom 3-7 måneder. Opplæringsloven setter 
ingen tidsfrister for PPTs saksbehandlingstid, men veileder for spesialundervisning 
legger til grunn at det skal skje i løpet av rimelig tid. Tiden på venteliste i tillegg til 
selve gjennomføringen av sakkyndig vurdering, gjør at det kan stilles spørsmål om 
disse blir gjennomført innen rimelig tid. Kommunen mangler også effektive system for 
å ta imot henvendelser om sakkyndig vurdering fra skolene og barnehagene, noe 
som fører til at sakkyndige vurderinger blir liggende å vente i 
sommerferieavviklingen.  
 
Oppsøkende virksomhet: 
Kommunen mangler kapasitet til å drive oppsøkende virksomhet mot barn og unge i 
risikosoner. Ifølge flere respondenter er politiet det eneste kontaktpunktet som kan 
følge opp barn og unge utenfor skolen og kulturtilbudet. Dette innebærer at 
situasjoner først vil bli tatt tak i ved alvorlige situasjoner hvor det ikke lenger er snakk 
om forebygging, men behandling. Kommunen bør vurdere å etablere et 
lavterskeltilbud som kan drive oppsøkende virksomhet rettet mot barn og unge i 
risikosoner, f.eks. utekontakter.  
 
Problemstilling 2: Tverrfaglig samarbeid 
Omorganisering: 
Det pågår en omorganiseringsprosess i kommunen. Implementering av endringer tar 
tid, og revisjonen har ikke kunnet vurdere hensiktsmessigheten eller effekten av 
omorganiseringen. De fleste ansatte som er blitt intervjuet opplever at 
omorganiseringen vil bidra til mer tverrfaglighet i det forebyggende arbeidet.  
 
Samarbeid: 
Det mangler gode, formelle rutiner for samarbeid på tvers av enheter og tjenester. 
Kommunikasjonen mellom tjenestene kan bli bedre. Mange har lite kjennskap til hva 
andre enheter enn deres egen tilbyr og gjennomfører av tiltak. Revisjonen vurderer at 
arbeid med tidlig innsats ikke er strukturert, og at roller, ansvar og ansvarsdeling 
blant tjenesteutførerne ikke er tilstrekkelig avklart.  
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Skolene skal ha et skolehelseteam hvor alle tjenestene i EPA skal delta. Kun to 
skoler i kommunen har et slikt team, og samarbeidet mellom EPA og skolene 
fungerer bedre på disse to skolene enn for øvrige. Generelt opplever skolene at 
samarbeidsformen, koordineringen og mandatet til EPA er utydelig.  
 
Problemstilling nr. 3: Kompetanse og kapasitet 
Det er sammenheng mellom kommunens overordnede mål for kompetanse innen 
tidlig innsats og kompetanseplan og satsingsområdene til EPA.  
 
Kommunen har fokus på relasjonskompetanse gjennom programmet COS-p (circle 
og security parenting). Alle tjenestene i avdeling 0-5 har ansatte med sertifisering i 
COS-p mens ingen i avdeling 6-17 har slik sertifisering.  
 
Barnehagene mangler kompetanse på risikofaktorer og handlingskompetanse rundt 
melding av barn. Barnehageenheten og EPA har et pågående prosjekt for å utvikle 
denne kompetansen.  
 
Turnover av personell i EPA gjør tjenestens kompetanse og kapasitet til å drive 
forebyggende arbeid sårbart. For å kunne redusere sårbarhet og risiko for 
manglende kompetanse og kapasitet i forhold til forebyggende innsats, er det viktig 
at kommunen identifiserer og iverksetter tiltak.  
 
Kommunen har forbedringspotensial knyttet til å utnytte og bruke den samlede 
kompetansen og kapasiteten mer effektivt i det forebyggende arbeidet. 
Kompetansebruken er ikke satt i system, og de ulike tjenestene vet i liten grad hva 
andre gjør og kan bidra med.  
 
Skolene mangler kapasitet til å drive forebyggende innats. De ansatte opplever selv 
at mye av skolens arbeid går med til brannslukning. Videre er det en opplevd 
utfordring at omsorgspersoner som skal følge opp elever, har mange elever å følge.  
 
Revisjonens anbefalinger 
Revisjonen har anbefalt at kommunen bør: 
 
 Gå gjennom og oppdatere planverket for å sikre at riktige versjoner av planene er 

tilgjengelig for de ansatte og innbyggerne.  
 Formalisere og tydeliggjøre Enhet for psykososialt arbeid sitt ansvar for tidlig innsats, 

herunder tydeliggjøre roller og ansvar i det forebyggende arbeidet i kommunen.  
 Sørge for at feedback-system implementeres i samsvar med plan.   
 Gjennomføre tiltak for å redusere saksbehandlingstiden på sakkunnige vurderinger, 

herunder etablere et hensiktsmessige retningslinjer for å avklare og avtale når PPT skal 
ta imot henvendelser om sakkunnige vurderinger fra skolene og barnehagene.  

 Generelt utforme hensiktsmessige rutiner for samarbeid på tvers av tjenester, og spesielt 
iverksette tiltak for å forbedre samarbeidet mellom: 

 Kulturenheten og andre enheter med barn og unge.  

 Enhet for psykososialt arbeid og skolene, herunder iverksette tiltak for å sikre at 
fagkompetanse i Enhet for psykososialt arbeid kobles på sakene skolene ikke 
klarer å løse på egenhånd. 

 Iverksette tiltak for i større grad sette kommunens samlede kompetanse i system innenfor 
forebyggende arbeid.  

 Vurdere å etablere et lavterskeltilbud som kan drive oppsøkende virksomhet rettet mot 
barn og unge i risikosoner, som for eksempel utekontakter.  
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 Vurdere å iverksette tiltak for å styrke det forebyggende arbeidet i skolene.  

 
 
Rådmannens høringsuttalelse 
Rådmannen har avgitt høringsuttalelse. Rådmannens uttalelse er tatt inn i 
forvaltningsrevisjonsrapporten kap. 6.  
 
Rådmannen viser til at han vil gå gjennom rapporten i samarbeid med berørte 
enheter, og iverksette nødvendige tiltak. Han viser imidlertid også til at kommunen 
har en omfattende mengde av planer, retningslinjer og tiltak som han hadde ønsket 
at ble tatt hensyn til i de anbefalinger revisjonen har gitt.  
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at revisjonen har ivaretatt og besvart de 
problemstillingene som var fastsatt for forvaltningsrevisjonsprosjektet.  
 
Etter sekretariatets oppfatning er forvaltningsrevisjonsrapporten disponert på en 
måte som gjør den vanskelig tilgjengelig. Det vises spesielt til at faktabeskrivelsen 
som revisjonen bygger sine vurderinger og konklusjoner på, kommer etter 
rådmannens uttalelse, som vedlegg til rapporten.  
 
Sekretariatet foreslår at det fastsettes en frist for tilbakemelding på oppfølgingen av 
anbefalingene. Fristen bør ikke overskride 6 måneder.  
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og presentere rapporten, samt kunne besvare eventuelle spørsmål 
fra utvalgets medlemmer.  
 
Rådmannen eller den han bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget for å kunne svare 
på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
 
 
Ås, 15.01.20 
 
 
Kjell Tore Wirum /s./ 
Kontrollsekretær 
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Forord 
 

Etter vedtak i kontrollutvalget i Frogn kommune har KPMG gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet 
mot tidlig innsats og forebygging i kommunen. Denne rapporten er svar på kontrollutvalget sin 
bestilling. 
 
 
Oppbygging av rapporten  

Våre konklusjoner og anbefalinger går frem av sammendraget i rapporten. Kapittel 1 har en innledning 
til rapporten. Her blir formål, problemstillinger, revisjonskriterier og metode presentert. I kapittel 2-4 
presenterer vi våre vurderinger knyttet til problemstillingene i forvaltningsrevisjonen. Faktainnholdet til 
problemstillingene presenteres i vedlegg 1. I kapittel 5 presenterer vi våre anbefalinger. I kapittel 6 er 
rådmannen sin uttalelse til rapporten tatt inn.  
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Sammendrag 
 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å se i hvilken grad Frogn kommune ivaretar sitt ansvar for å 
sikre en målrettet og helhetlig tidlig innsats og forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen. 

 
Forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner 

Frogn kommune utarbeider i tråd med folkehelseloven et oversiktsdokument over helsetilstanden til 
befolkningen, og dette brukes aktivt i kommunens planstrategi. Kommunen har overordnede mål og 
strategier for folkehelsearbeidet.  

Helhetlige planer og tydelig ledelse beskrives i rundskriv Q-16/2013 som viktige forutsetninger for godt 
forebyggende arbeid. 

Kommunen mangler etter revisjonens vurdering tilpassede rutiner for å erstatte gamle versjoner av 
planverket med nye og reviderte versjoner. Dette viser seg i at den russmiddelpolitiske 
handlingsplanen ligger tilgjengelig i feil versjon både internt i kommunens systemer og offentlig på 
kommunens hjemmesider. Dette kan etter revisjonens vurdering gi de ansatte og kommunens 
innbyggere et mangelfullt kunnskapsgrunnlag i det forebyggende arbeidet. 

Det fremkommer av intervjudata at Enhet for psykososialt arbeid (EPA) er delegert hovedansvaret for 
arbeidet med tidlig innsats av rådmannen. Dette ansvaret er ikke formalisert skriftlig, og virker uklart 
for andre enheter. Revisjonen vurderer at det hadde vært formålstjenlig at dette ble formalisert og 
tydeliggjort for organisasjonen. Dette ville også ha bidratt til å klargjøre roller og ansvar i det 
forebyggende arbeidet. 

EPA har en plan for implementeringen av FIT i tjenestene. Revisjonen vurderer at det er viktig at 
kommunen sørger for at slike feedback-system implementeres i samsvar med plan.  

Det kommer frem av intervjudata at skolene i liten grad evaluerer hvordan tiltakene skolene setter inn 
fungerer. Revisjonen vurderer at for å sikre nødvendige forebyggende arbeid for barn og unge i 
risikosoner, må kommunens tjenester ha et solid faktagrunnlag som gjør dem i stand til å vurdere om 
tiltakene som gjennomføres har effekt/virker.  

Rundskriv Q-16/2013 viser til nyere forskning og metoder som skiller mellom tre nivåer av 
forebyggende arbeid; universell, selektiv og indisert. Frogn kommune har strukturert det forebyggende 
arbeidet i tråd med dette.  

Det kommer frem av intervjudata at det oppleves å komme få meldinger fra barnehagene til EPA når 
barna er veldig små (1-3 år). Revisjonen vurderer at dette kan være uheldig jamfør intensjonen med 
tidlig innsats. Samtidig har barnehageledelsen og EPA gjennom samhandlingsprosjektet iverksatt tiltak 
for å få opp antall meldinger fra barnehagene i denne alderen. Revisjonen vurderer at dette er positivt. 

PPT har etter opplæringsloven ansvar for å gjennomføre sakkunnige vurderinger. Intervjudata viser at 
PPT har ventelistetid, som varierer mellom 3-7 måneder. Revisjonen vurderer at dette er i strid med 
intensjonene ved tidlig innsats og reglene om saksbehandling i forvaltningsloven. Opplæringsloven 
setter ingen tidsfrister for PPT si saksbehandlingstid, men veilederen for spesialundervisning legger til 
grunn at det skal skje i løpet av rimelig tid. Revisjonen vurderer at tiden på venteliste i tillegg til selve 
gjennomføringen av sakkunnig vurdering, gjør at det kan stilles spørsmål ved om disse blir 
gjennomført innen rimelig tid. Videre har PPT et viktig ansvar og rolle i å forhindre at vansker hos barn 
og unge utvikler seg videre. Når sakkunnige vurderinger tar så lang tid vurderer vi at det er en risiko 
for at barn og unges vansker forverrer seg og at hjelpen kommunen yter til barn og unge kan bli 
vanskeligere og mindre effektiv. Revisjonen vurderer videre at kommunen mangler effektive 
retningslinjer for å avklare og avtale når PPT skal ta imot henvendelser om sakkunnig vurdering fra 
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skolene og barnehagene. Dette gjør at sakkunnige vurderinger hopper seg opp og blir liggende å 
vente i sommerferieavviklingen.    

Revisjonen vurderer at kommunen mangler kapasitet til å drive oppsøkende virksomhet mot barn og 
unge i risikosoner. Ifølge flere respondenter er politiet det eneste kontaktpunktet som kan følge opp 
barn og unge utenfor skolen og kulturtilbudet. Videre innebærer dette at situasjonen først vil bli tatt tak 
i for sent og ved alvorlige situasjoner hvor det ikke lenger er snakk om forebygging, men om 
behandling/rehabilitering. Kommunen bør vurdere å etablere et lavterskeltilbud som kan drive 
oppsøkende virksomhet rettet mot barn og unge i risikosoner, som for eksempel utekontakter.   

 
 
Tverrfaglig samarbeid i kommunens forebyggende arbeid 

Implementering av endringer tar tid, og kommunen er nå midt opp i en omorganiseringsprosess. I den 
anledning kan ikke revisjonen vurdere hensiktsmessigheten ved eller effekten av omorganiseringen. 
Samtidig fremkommer det av intervjudata at de fleste ansatte som revisjonen har intervjuet opplever at 
omorganiseringen vil bidra positivt i forhold til å skape mer tverrfaglighet i det forebyggende arbeidet. 

Revisjonen vurderer at det mangler gode formelle rutiner for samarbeid på tvers av enheter og 
tjenester i kommunen. Kommunikasjonen mellom tjenestene kan bli bedre, noe som fort kan skape 
misforståelser og frustrasjon. Dette kan vanskeliggjøre tverrfaglig samarbeid. Videre opplever flere 
respondenter i liten grad å kjenne til andre tjenesteytere sitt tjenestetilbud til barn og unge. Disse 
forholdene kompliserer og skaper etter vår vurdering barrierer mot tverrfaglig samarbeid. 

Vi vurderer videre at arbeidet med tidlig innsats ikke er strukturert, og at roller, ansvar og 
ansvarsdeling blant tjenesteutførere ikke er tilstrekkelig avklart. Flere respondenter oppgir at dette er 
en utfordring som skaper frustrasjon i det forebyggende arbeidet. 

Vi vurderer at samarbeidet mellom kulturenheten og de andre enhetene med ansvar for barn og unge 
samt samarbeidet mellom Enhet for psykososialt arbeid (EPA) og skolene har et forbedringspotensial. 
Det fremkommer av intervjudata at saker som skolen ikke klarer å løse på egenhånd stopper opp og 
at man som regel ikke får koblet på fagkompetansen i EPA i slike saker. Revisjonen vurderer at dette 
er bekymringsverdig.  

Basert på casegjennomgangen av Seiersten ungdomsskole vurderer vi at skolens arbeid med tidlig 
innsats i for stor grad er preget av brannslukking, med mange elever som trenger hjelp, og begrenset 
med kapasitet i skolen til å håndtere elevenes behov for oppfølging og hjelp. Særlig gjelder dette 
psykisk helse. Dette går etter vår vurdering utover skolens forebyggende arbeid, da skolens 
omsorgspersoner må bruke en stor del av tiden sin på å håndtere elevenes eksisterende problemer og 
får liten tid på å forebygge forekomsten av dem.  

 
 
Kompetanse og kapasitet til å drive forebyggende innsats 

Revisjonen vurderer at det er en sammenheng mellom kommunens overordnede mål for kompetanse 
innen tidlig innsats, Enhet for psykososialt arbeid (EPA) sine satsningsområder og EPAs 
kompetanseplan. EPAs satsingsområder er områder som styrker kompetanse om risikofaktorer og 
handlingskompetanse samt verktøy som legger vekt på involvering og myndiggjøring av foreldre.  

Cos-p er et satsningsområde for kommunen i arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Dette viser 
seg også igjen i enhetens faktiske kompetanse, hvor sertifisering i COS-p er utbredt.  

Det fremgår av intervjudata at barnehagene mangler kompetanse på risikofaktorer og 
handlingskompetanse rundt melding av barn. Barnehageenheten og EPA har et pågående prosjekt for 
å utvikle denne kompetansen, noe som vi vurderer som positivt.   

Revisjonen vurderer at turnoveren av personell i EPA gjør tjenestenes kompetanse og kapasitet til å 
drive forebyggende innsats sårbart. For å kunne redusere sårbarhet og risiko for manglende 



2/20 Forvaltningsrevisjonsrapport -  Tidlig innsats og forebygging oppvekst i Frogn kommune - 19/00105-3 Forvaltningsrevisjonsrapport -  Tidlig innsats og forebygging oppvekst i Frogn kommune : Forvaltningsrevisjon - Tidlig innsats og forebygging Frogn kommune

© 2019 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 5 

 

kompetanse og kapasitet i forhold til forebyggende innsats er det viktig at kommunen identifiserer og 
iverksetter tiltak.  

Revisjonen vurderer at kommunen har et forbedringspotensial knyttet til å utnytte og bruke den 
samlede kompetansen og kapasiteten mer effektivt i det forebyggende arbeidet. Kompetansebruken 
er ikke satt i system, og de ulike tjenestene vet i liten grad hva hverandre gjør og kan bistå med.  

Vi vurderer videre at skolene mangler kapasitet til å drive forebygge innsats. Dette viser seg i 
intervjudata hvor det kommer frem at skoleansatte selv opplever at mye av skolens arbeid går med til 
brannslukking. Videre er det en opplevd utfordring at omsorgspersoner som skal følge opp elever, har 
mange elever å følge, noe som gir kapasitetsproblemer.  

  
  
Anbefalinger: 
Kommunen bør; 
 Gå gjennom og oppdatere planverket for å sikre at riktige versjoner av planene er tilgjengelig for de 

ansatte og innbyggerne 
 Formalisere og tydeliggjøre Enhet for psykososialt arbeid sitt ansvar for tidlig innsats, herunder 

tydeliggjøre roller og ansvar i det forebyggende arbeidet i kommunen 
 Sørge for at feedback-system implementeres i samsvar med plan  
 Gjennomføre tiltak for å redusere saksbehandlingstiden på sakkunnige vurderinger, herunder 

etablere hensiktsmessige retningslinjer for å avklare og avtale når PPT skal ta imot henvendelser om 
sakkunnige vurderinger fra skolene og barnehagene 

 Generelt utforme hensiktsmessige rutiner for samarbeid på tvers av tjenester, og spesielt iverksette 
tiltak for å forbedre samarbeidet mellom: 

• Kulturenheten og andre enheter med ansvar for barn og unge 
• Enhet for psykososialt arbeid og skolene, herunder iverksette tiltak for å sikre at 

fagkompetansen i Enhet for psykososialt arbeid kobles på sakene skolene ikke klarer å 
løse på egenhånd 

 Iverksette tiltak for i større grad sette kommunens samlede kompetanse i system innenfor 
forebyggende arbeid 

 Vurdere å etablere et lavterskeltilbud som kan drive oppsøkende virksomhet rettet mot barn og 
unge i risikosoner, som for eksempel utekontakter 

 Vurdere å iverksette tiltak for å styrke det forebyggende arbeidet i skolene  
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1. Innledning 
1.1 Bakgrunn og formål 
Kontrollutvalget i Frogn kommune vedtok 15.05.2019 etter konkurranse å tildele KPMG kontrakt for 
forvaltningsrevisjon av temaet tidlig innsats og forebygging.  

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å se i hvilken grad Frogn kommune ivaretar sitt ansvar for å 
sikre en målrettet og helhetlig tidlig innsats og forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen. 

Undersøkelsen er forbedringsorientert, og har som formål å gi anbefalinger om tiltak dersom det 
avdekkes avvik eller mulige forbedringsområder.  

 

1.2 Problemstillinger 
1. I hvilken grad sikrer kommunen nødvendig forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner? 

Herunder:  

• forhold som kan være negative for barns oppvekst og utvikling?  

2. I hvilken grad blir kommunens mål om å arbeide i økende grad tverrfaglig på det forebyggende 
arbeidet realisert?   

3. Har de ulike tjenestene kompetanse og kapasitet til å drive forebyggende innsats i ulike deler 
av barne- og ungdomsmiljøet?  

I tilbudsbrevet fra kontrollutvalget presiseres det at kommunen med "risikosoner" mener "(…) alle 
grupper barn og unge hvor det er en forhøyet risiko for vansker og spesielt negative tendenser".  

 

1.3 Revisjonskriterier 
Ved gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen fremstilles revisjonskriterier som er de krav eller 
normer som tilstand og/eller praksis blir målt mot. Revisjonskriteriene må være aktuelle, relevante og 
gyldige for kommunen. Sentrale kilder til å utlede revisjonskriterier er:   

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)  
 Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) 
 Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 
 Forskrift til opplæringslova 
 St. meld. Nr. 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen tidlig innsats for livslang læring  
 Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap 
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 Meld. St. 21 (2016-2017) Tidlig innsats og kvalitet i skolen 
 Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge 

 Veilederen Spesialundervisning1 
 Kommunale vedtak og retningslinjer  

 

1.4 Metode 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med krav i RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon2. 
For å svare ut problemstillingene er følgende teknikker brukt for å samle inn data: 
 Dokumentinnsamling og analyse 
 Intervju 
 Statistikk 
 
Til grunn for rapporten ligger en gjennomgang og analyse av sentrale dokument opp mot 
revisjonskriteriene. Liste over mottatt og gjennomgått dokumentasjon er tatt inn i vedlegg 2. 

Det er gjennomført intervju med 10 personer: 

 Kommunalsjef 
 Enhetsleder psykososialt arbeid 
 Enhetsleder kultur og frivillighet 
 Enhetsleder barnehage 
 Avdelingsleder 6-17 år Psykososialt arbeid 
 Fagleder barneverntjenesten 
 Fagleder helsestasjon 
 Fagleder PPT 
 Ansatt i Psykososialt arbeid  
 Inspektør Seiersten ungdomsskole 

Intervju har vært en sentral informasjonskilde, og utvalget av personer er basert på forventet 
informasjonsverdi, personene sin erfaring og formelt ansvar i forhold til forvaltningsrevisjonen sitt 
formål og problemstillinger. Formålet med intervjuene har vært å få utfyllende og supplerende 
informasjon til dokumentasjonen vi har mottatt fra kommunen. Data fra intervjuene er verifisert av 
respondentene, dvs. at respondentene har fått mulighet til å lese gjennom referatene og gjøre 
eventuelle korrigeringer.  

Det er videre gjennomført en fokusgruppe med tre ansatte på Seiersten ungdomsskole som jobber tett 
med tidlig innsats. Formålet med fokusgruppen var å få innsikt i skolens arbeid med tidlig innsats, og 
hvordan dette fungerer i praksis. 

Statistikk fra KOSTRA, Ungdata og Skoleporten er benyttet for å hente informasjon om kommunens 
og Seiersten ungdomsskoles forebyggende arbeid, kompetanse og kapasitet. 

Datainnsamlingen ble avsluttet 05.09.2019. Rapport er sendt rådmannen til uttale den 4.11.2019, med 
endelig høringsfrist den 20.11.2019. 

                                                           
1 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/, veileder Utdanningsdirektoratet, 
06.03.2017 
2 Utgitt av Norges Kommunerevisorforbund 
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2. Forebyggende arbeid for barn 

og unge i risikosoner 
2.1 Revisjonskriterier 
I dette kapittelet svarer vi på problemstilling 1 "I hvilken grad sikrer kommunen nødvendig 
forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner?" 

Revisjonskriterier er utledet fra: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)  
 Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) 
 Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 
 Forskrift til opplæringslova 
 St. meld. Nr. 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen tidlig innsats for livslang læring  
 Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap 
 Meld. St. 21 (2016-2017) Tidlig innsats og kvalitet i skolen 
 Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge 
 Veilederen Spesialundervisning 

 

Faktainnholdet til problemstillingen presenteres i vedlegg 1. For utdyping av revisjonskriteriene viser vi 
til vedlegg 3.  

 

2.2 Vurdering 
Frogn kommune utarbeider i tråd med folkehelseloven et oversiktsdokument over helsetilstanden til 
befolkningen, og dette brukes aktivt i kommunens planstrategi. Kommunen har overordnede mål og 
strategier for folkehelsearbeidet.  

Helhetlige planer og tydelig ledelse beskrives i rundskriv Q-16/2013 som viktige forutsetninger for godt 
forebyggende arbeid. 

Kommunen mangler etter revisjonens vurdering tilpassede rutiner for å erstatte gamle versjoner av 
planverket med nye og reviderte versjoner. Dette viser seg i at den russmiddelpolitiske 
handlingsplanen ligger tilgjengelig i feil versjon både internt i kommunens systemer og offentlig på 
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kommunens hjemmesider. Dette kan etter revisjonens vurdering gi de ansatte og kommunens 
innbyggere et mangelfullt kunnskapsgrunnlag i det forebyggende arbeidet.  

Det fremkommer av intervjudata at Enhet for psykososialt arbeid (EPA) er delegert hovedansvaret for 
arbeidet med tidlig innsats av rådmannen. Dette ansvaret er ikke formalisert skriftlig, og virker uklart 
for andre enheter. Revisjonen vurderer at det hadde vært formålstjenlig at dette ble formalisert og 
tydeliggjort for organisasjonen. Dette ville også ha bidratt til å klargjøre roller og ansvar i det 
forebyggende arbeidet. 

Revisjonen vurderer at kommunen har et forbedringspotensial knyttet til involvering av foreldre i det 
forebyggende arbeidet rundt barn og unge i risikosoner. Samtidig vurderer vi at kommunens 
satsningsområder FIT og familieråd er nyttige tiltak for å involvere foreldre i større grad.  

EPA har en plan for implementeringen av FIT i tjenestene. Revisjonen vurderer at det er viktig at 
kommunen sørger for at slike feedback-system implementeres i samsvar med plan.  

Det kommer frem av intervjudata at skolene i liten grad evaluerer hvordan tiltakene skolene setter inn 
fungerer. Revisjonen vurderer at for å sikre nødvendige forebyggende arbeid for barn og unge i 
risikosoner, må kommunens tjenester ha et solid faktagrunnlag som gjør dem i stand til å vurdere om 
tiltakene som gjennomføres har effekt/virker.  

Rundskriv Q-16/2013 viser til nyere forskning og metoder som skiller mellom tre nivåer av 
forebyggende arbeid; universell, selektiv og indisert. Frogn kommune har strukturert det forebyggende 
arbeidet i tråd med dette.  

St. meld. Nr. 16 (2006-2007) vektlegger at tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig 
tidspunkt i barns liv, og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av 
grunnopplæringen eller i voksen alder. Det legges vekt på at tiltak er mer virkningsfulle og mindre 
ressurskrevende jo tidligere de settes inn. Det kommer frem av intervjudata at det oppleves å komme 
få meldinger fra barnehagene til EPA når barna er veldig små (1-3 år). Revisjonen vurderer at dette 
kan være uheldig jamfør intensjonen med tidlig innsats. Samtidig har barnehageledelsen og EPA 
gjennom samhandlingsprosjektet iverksatt tiltak for å få opp antall meldinger fra barnehagene i denne 
alderen. Revisjonen vurderer at dette er positivt. 

PPT har etter opplæringsloven ansvar for å gjennomføre sakkunnige vurderinger. Intervjudata viser at 
PPT har ventelistetid, som varierer mellom 3-7 måneder. Revisjonen vurderer at dette er i strid med 
intensjonene ved tidlig innsats og reglene om saksbehandling i forvaltningsloven. Opplæringsloven 
setter ingen tidsfrister for PPT si saksbehandlingstid, men veilederen for spesialundervisning legger til 
grunn at det skal skje i løpet av rimelig tid. Revisjonen vurderer at tiden på venteliste i tillegg til selve 
gjennomføringen av sakkunnig vurdering, gjør at det kan stilles spørsmål ved om disse blir 
gjennomført innen rimelig tid. Videre har PPT et viktig ansvar og rolle i å forhindre at vansker hos barn 
og unge utvikler seg videre. Når sakkunnige vurderinger tar så lang tid vurderer vi at det er en risiko 
for at barn og unges vansker forverrer seg og at hjelpen kommunen yter til barn og unge kan bli 
vanskeligere og mindre effektiv. Revisjonen vurderer videre at kommunen mangler effektive 
retningslinjer for å avklare og avtale når PPT skal ta imot henvendelser om sakkunnig vurdering fra 
skolene og barnehagene. Dette gjør at sakkunnige vurderinger hopper seg opp og blir liggende å 
vente i sommerferieavviklingen.    

Revisjonen vurderer at kommunen mangler kapasitet til å drive oppsøkende virksomhet mot barn og 
unge i risikosoner. Kommunen har en ambulerende miljøarbeidertjeneste, men denne jobber etter 
vedtak, og er dermed per definisjon ikke et lavterskeltilbud som kan drive oppsøkende arbeid. Ifølge 
flere respondenter er politiet det eneste kontaktpunktet som kan følge opp barn og unge utenfor 
skolen og kulturtilbudet. Videre innebærer dette at situasjonen først vil bli tatt tak i for sent og ved 
alvorlige situasjoner hvor det ikke lenger er snakk om forebygging, men om behandling/rehabilitering. 
Kommunen bør vurdere å etablere et lavterskeltilbud som kan drive oppsøkende virksomhet rettet mot 
barn og unge i risikosoner, som for eksempel utekontakter.  
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3. Tverrfaglig samarbeid 
3.1 Revisjonskriterier 
I dette kapittelet svarer vi på problemstilling 2 "I hvilken grad blir kommunens mål om å arbeide i 
økende grad tverrfaglig på det forebyggende arbeidet realisert?" 

Revisjonskriterier er utledet fra: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)  
 Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) 
 Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 
 Forskrift til opplæringslova 
 St. meld. Nr. 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen tidlig innsats for livslang læring  
 Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap 
 Meld. St. 21 (2016-2017) Tidlig innsats og kvalitet i skolen 
 Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge 
 Kommunale vedtak og retningslinjer  
 
Faktainnholdet til problemstillingen presenteres i vedlegg 1. For utdyping av revisjonskriteriene viser vi 
til vedlegg 3.  

 

3.2 Vurdering 
Implementering av endringer tar tid, og kommunen er nå midt opp i en omorganiseringsprosess. I den 
anledning kan ikke revisjonen vurdere hensiktsmessigheten ved eller effekten av omorganiseringen. 
Samtidig fremkommer det av intervjudata at de fleste ansatte som revisjonen har intervjuet opplever at 
omorganiseringen vil bidra positivt i forhold til å skape mer tverrfaglighet i det forebyggende arbeidet. 

Revisjonen vurderer at det mangler gode formelle rutiner for samarbeid på tvers av enheter og 
tjenester i kommunen. Kommunikasjonen mellom tjenestene kan bli bedre, noe som fort kan skape 
misforståelser og frustrasjon. Dette kan vanskeliggjøre tverrfaglig samarbeid. Videre opplever flere 
respondenter i liten grad å kjenne til andre tjenesteytere sitt tjenestetilbud til barn og unge. Disse 
forholdene kompliserer og skaper etter vår vurdering barrierer mot tverrfaglig samarbeid. 

Vi vurderer videre at arbeidet med tidlig innsats ikke er strukturert, og at roller, ansvar og 
ansvarsdeling blant tjenesteutførere ikke er tilstrekkelig avklart. Flere respondenter oppgir at dette er 
en utfordring som skaper frustrasjon i det forebyggende arbeidet. 

Vi vurderer at samarbeidet mellom kulturenheten og de andre enhetene med ansvar for barn og unge 
samt samarbeidet mellom Enhet for psykososialt arbeid (EPA) og skolene har et forbedringspotensial. 
Det fremkommer av intervjudata at saker som skolen ikke klarer å løse på egenhånd stopper opp og 
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at man som regel ikke får koblet på fagkompetansen i EPA i slike saker. Revisjonen vurderer at dette 
er bekymringsverdig.  

Basert på casegjennomgangen av Seiersten ungdomsskole vurderer vi at skolens arbeid med tidlig 
innsats i for stor grad er preget av brannslukking, med mange elever som trenger hjelp, og begrenset 
med kapasitet i skolen til å håndtere elevenes behov for oppfølging og hjelp. Særlig gjelder dette 
psykisk helse. Dette går etter vår vurdering utover skolens forebyggende arbeid, da skolens 
omsorgspersoner må bruke en stor del av tiden sin på å håndtere elevenes eksisterende problemer 
og får liten tid på å forebygge forekomsten av dem.  

 

 

 

 

 

 



2/20 Forvaltningsrevisjonsrapport -  Tidlig innsats og forebygging oppvekst i Frogn kommune - 19/00105-3 Forvaltningsrevisjonsrapport -  Tidlig innsats og forebygging oppvekst i Frogn kommune : Forvaltningsrevisjon - Tidlig innsats og forebygging Frogn kommune

 

© 2019 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 7 

 

4. Kompetanse og kapasitet 
4.1 Revisjonskriterier  
I dette kapittelet svarer vi på problemstilling 3 "Har de ulike tjenestene kompetanse og kapasitet til å 
drive forebyggende innsats i ulike deler av barne- og ungdomsmiljøet?"  

Revisjonskriterier er utledet fra: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)  
 Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) 
 Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 
 Forskrift til opplæringslova 
 St. meld. Nr. 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen tidlig innsats for livslang læring  
 Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap 
 Meld. St. 21 (2016-2017) Tidlig innsats og kvalitet i skolen 
 Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge 

 Kommunale vedtak og retningslinjer  
 
Faktainnholdet til problemstillingen presenteres i vedlegg 1. For utdyping av revisjonskriteriene viser vi 
til vedlegg 3.  

 

4.2 Vurdering 
Revisjonen vurderer at det er en sammenheng mellom kommunens overordnede mål for kompetanse 
innen tidlig innsats, Enhet for psykososialt arbeid (EPA) sine satsningsområder og kompetanseplan. 
EPAs satsingsområder er områder som styrker kompetanse om risikofaktorer og 
handlingskompetanse samt verktøy som legger vekt på involvering og myndiggjøring av foreldre.  

Cos-p er et satsningsområde for kommunen i arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Dette viser 
seg også igjen i enhetens faktiske kompetanse, hvor sertifisering i COS-p er utbredt.  

Det fremgår av intervjudata at barnehagene mangler kompetanse på risikofaktorer og 
handlingskompetanse rundt melding av barn. Barnehageenheten og EPA har et pågående prosjekt for 
å utvikle denne kompetansen, noe som vi vurderer som positivt.   

Revisjonen vurderer at turnoveren av personell i EPA gjør tjenestenes kompetanse og kapasitet til å 
drive forebyggende innsats sårbart. For å kunne redusere sårbarhet og risiko for manglende 
kompetanse og kapasitet i forhold til forebyggende innsats er det viktig at kommunen identifiserer og 
iverksetter tiltak.  
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Revisjonen vurderer at kommunen har et forbedringspotensial knyttet til å utnytte og bruke den 
samlede kompetansen og kapasiteten mer effektivt i det forebyggende arbeidet. Kompetansebruken 
er ikke satt i system, og de ulike tjenestene vet i liten grad hva hverandre gjør og kan bistå med.  

Vi vurderer videre at skolene mangler kapasitet til å drive forebygge innsats. Dette viser seg i 
intervjudata hvor det kommer frem at skoleansatte selv opplever at mye av skolens arbeid går med til 
brannslukking. Videre er det en opplevd utfordring at omsorgspersoner som skal følge opp elever, har 
mange elever å følge, noe som gir kapasitetsproblemer.  
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5. Anbefalinger 
Kommunen bør; 
 Gå gjennom og oppdatere planverket for å sikre at riktige versjoner av planene er tilgjengelig for de 

ansatte og innbyggerne 
 Formalisere og tydeliggjøre Enhet for psykososialt arbeid sitt ansvar for tidlig innsats, herunder 

tydeliggjøre roller og ansvar i det forebyggende arbeidet i kommunen 
 Sørge for at feedback-system implementeres i samsvar med plan  
 Gjennomføre tiltak for å redusere saksbehandlingstiden på sakkunnige vurderinger, herunder 

etablere hensiktsmessige retningslinjer for å avklare og avtale når PPT skal ta imot henvendelser om 
sakkunnige vurderinger fra skolene og barnehagene 

 Generelt utforme hensiktsmessige rutiner for samarbeid på tvers av tjenester, og spesielt iverksette 
tiltak for å forbedre samarbeidet mellom: 

• Kulturenheten og andre enheter med ansvar for barn og unge 
• Enhet for psykososialt arbeid og skolene, herunder iverksette tiltak for å sikre at 

fagkompetansen i Enhet for psykososialt arbeid kobles på sakene skolene ikke klarer å 
løse på egenhånd 

 Iverksette tiltak for i større grad sette kommunens samlede kompetanse i system innenfor 
forebyggende arbeid 

 Vurdere å etablere et lavterskeltilbud som kan drive oppsøkende virksomhet rettet mot barn og 
unge i risikosoner, som for eksempel utekontakter 

 Vurdere å iverksette tiltak for å styrke det forebyggende arbeidet i skolene  
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6. Uttalelse fra rådmannen 
Rådmannens uttalelse til forslag til rapport – Tidlig innsats 
 
Rådmannen aksepterer rapporten som en status, og viser samtidig til pågående arbeid med utvikling 
og forbedring av samhandlingen for tidlig innsats i Frogn kommune. 
 
Rådmannen vil, i samarbeid med berørte enheter, gå nøye gjennom den endelige rapporten og 
iverksette nødvendige tiltak. Rådmannen er opptatt av god kvalitet på det forebyggende arbeidet i 
kommunen, og forslag om tiltak som kan bedre dette ser rådmannen på som svært nyttige. 
 
Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at flere av revisjonens anbefalinger bygger i stor grad på 
intervjuene, og i for liten grad på andre faktaopplysninger som fremkommer i grunnlagsmaterialet. 
Rådmannen er enig i det som fremkommer i intervjuene, da de gjenspeiler den enkelte ansattes 
opplevelse av situasjonen. Rådmannen er imidlertid opptatt av hvilke planer kommunen har fremover 
og ville ha vektlagt dette i anbefalingene. Dette gjelder f.eks. arbeidet med planen for arbeid med 
utsatte barn, tall på hvor mange barn/unge EPA faktisk arbeider med i løpet av et år, angitt hvor 
mange av disse hvor en faktisk samarbeider med andre, at kommunen planlegger å iverksette – i 
samarbeid med skole og politi – et foreldreveiledningsprogram i forhold til rus, kommunens samarbeid 
med politiet når det gjelder ungdom og rus, vektlegging av samarbeidet som skjer i TO-teamene og 
arbeidet med tidlig innsats som foregår her. 
Rådmannen hadde også ønsket at anbefalingene tok hensyn til, vektla eller nevnte  den omfattende 
mengden av planer, retningslinjer og tiltak kommunen faktisk har. 
Når det gjelder EPA sitt ansvar for tidlig innsats, fremkommer dette i hvilke oppgaver den enkelte 
tjeneste i enheten er ansvarlig for. Det ligger i oppgavene til helsestasjonen og skolehelsetjenesten å 
arbeide med tidlig innsats og forebyggende arbeid – både i fht risikogrupper og som allmenne tiltak. 
Videre har familietjenesten et mandat for å jobbe både med familier med begynnende vansker og med 
familier som har utviklet store vansker. Arbeidsoppgavene til PPT og Barneverntjenesten dreier seg i 
størst grad om arbeid med barn og unge som har utviklet vansker. 
 
Frogn kommune har en utekontakt ansatt i Enhet for psykososialt arbeid. Utekontakten arbeider først 
og fremst gjennom barn og unges foreldre og en ansvarliggjøring av dem. Dette er også et tilbud til 
andre kommunale tjenester i stor skala. 
 
Rapporten viser til at det vurderes at skolene mangler kapasitet til å drive forebyggende innsats, og at 
dette viser seg i intervjudata hvor det kommer frem at skoleansatte opplever at mye av skolens arbeid 
går med til brannslukking. 
Rådmannen mener at det i tillegg burde fremkomme at noe av det som betyr mest for elevenes 
muligheter for å lykkes på skolen, er å mestre lesing og andre grunnleggende ferdigheter. Her brukes 
det mye ressurser i Frognskolen. Det arbeides også systematisk med å utvikle sosiale ferdigheter som 
plattform for å utvikle et godt inkluderende læringsmiljø. Læringsmiljøprosjektet er et eksempel på det. 
 
Rapporten peker på at det bør vurderes å iverksette tiltak for å styrke det forebyggende arbeidet i 
skolene. 
Rådmannen vil påpeke at det er det laget planer for dette og at det legges nå opp til systematisk 
arbeid for oppfølging av praksis i klasserom og i friminuttene.  
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Under punkt 6.2.2 fremkommer det opplysninger som er gitt fra ansatte lenger nede i organisasjonen, 
og som omhandler møtestrukturen. Det er litt uklart for rådmannen om dette omhandler hele 
kommunen eller om dette gjelder for ansatte i en enhet. Det er nå lagt opp til fast møtestruktur mellom 
EPA og barnehagene, skolene har fått faste kontaktpersoner og det arbeides for å iverksette 
skolehelseteam ved alle skoler samt at TO-team avholdes regelmessig.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Harald Karsten Hermansen 
Rådmann 
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Vedlegg 1 Fakta 
6.1 Forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner 

6.1.1 Begrepsavklaringer 
Av kommunens hjemmesider kommer det frem at tidlig innsats betyr at man tidlig identifiserer risiko 
hos barn og unge. Videre innebærer tidlig innsats at det tidlig iverksettes for å forhindre fremtidige 
negative konsekvenser. Risikoutsatte barn og ungdom må følges opp systematisk og langsiktig så 
lenge behovet for dette er til stede. Formålet med tidlig innsats er videre å forebygge utvikling av 
samspills- og atferdproblemer, fysisk og psykisk helseproblematikk, skoledrop- out, unge uføre, 
rusmiddelmisbruk og andre former for utenforskap. 

Med "risikosoner" menes "(…) alle grupper barn og unge hvor det er en forhøyet risiko for vansker og 
spesielt negative tendenser". 

Av kommuneplanen 2013-2025 og vår dialog med kommunen kommer det frem at følgende 
risikosoner er/oppleves som sentrale i kommunen: 

 Skolefravær og skoledrop-out 
 Unge uføre 
 Psykososialt miljø 
 Fysisk og psykisk helseproblematikk 
 Rusmiddelmisbruk 
 Samspills- og atferdsproblemer 
 Overgrep/vold i nære relasjoner 
 

6.1.2 Tilstanden i Frogn kommune: Informasjon fra statistikk og undersøkelser 
Ungdata er en nasjonal utformet undersøkelse om ungdom. Undersøkelsen gir informasjon om blant 
annet rusbruk, vennskap, skolen, helse og trivsel. I intervjuene vi har gjennomført er det flere 
respondenter som viser til ungdata-undersøkelsen, og påpeker at denne viser at det generelt sett står 
bra til med barn og unge i Frogn kommune.  

Ungdata-undersøkelsen for ungdomsskolen viser at de fleste ungdomsskoleelevene er godt fornøyd 
med foreldrene sine, at de fleste har en fortrolig venn og at de fleste er godt fornøyd med lokalmiljøet 
sitt. 10% oppgir at de ikke vet om eller at de ikke har venner nå for tiden.  

De fleste trives på skolen, samtidig som denne andelen har blitt noen lavere for hvert år siden 2012. 
Det er også en markant nedgang fra 8. til 10. trinn i andelen elever som er fornøyd med skolen de går 
på. Flere ungdommer gruer seg til å gå på skolen enn før.  

Elevundersøkelsen er en nasjonalt utformet undersøkelse der elevene får si sin mening om læring 
og trivsel i skolen. Elevundersøkelsen består av 10 tema med en skala fra 1-5 der høy verdi betyr et 
positivt resultat. Elevundersøkelsen består i tillegg av informasjon om antall elever i % som opplever å 
bli mobbet på skolen3. Barneskolene i kommunen skårer godt på elevundersøkelsen for 2018, med 
verdier i intervallet 4.0-4.5. Barneskolene skårer ekstra godt blant annet på trivsel og støtte 
hjemmefra. Ungdomsskolene har et større spennvidde, og har verdier i intervallet 3.6-4.6. Samtidig 
har det vært en positiv utvikling over tid i elevenes svar. Ungdomsskolene har særlig en utfordring 
                                                           
3 https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hurum-kommune/hjelptiltolkning  
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knyttet til vurdering for læring, hvor skolene samlet har verdien 3.6. Ungdomsskolene skårer særlig 
godt på trivsel og faglige utfordringer.  

Ungdata viser videre at de fleste ungdommene er godt fornøyd med egen helse. De aller fleste 
ungdommene har aldri røyket, brukt hasj eller vært tydelig beruset. Vel 60% har aldri drukket alkohol. 
24% av ungdommene oppgir at de er ganske mye eller veldig mye er plaget av ensomhet. Videre er 
jenter i større grad enn gutter plaget av depressive symptomer. Det fremkommer av intervjudata at 
kommunen skårer høyere enn andre kommuner når det gjelder depressive vansker.  

59% av ungdommene i Ungdata-undersøkelsen oppgir at de aldri blir mobbet og 29% nesten aldri. 
12% oppgir at de blir regelmessig mobbet. 8,2% av elevene på barneskolene oppgir at de blir mobbet 
i elevundersøkelsen. Statistikk over forekomsten av mobbing på ungdomsskolene er ikke offentliggjort 
på skoleporten. Det fremkommer av skoleportens publiseringsregler at resultatet ikke offentliggjøres 
om 1-4 elever svarer at de opplever mobbing på skolen. Dette tilsier at få elever i ungdomsskolen 
oppgir at de blir mobbet.  

Frogn kommune ligger på omtrent det same nivået som gjennomsnittet i Akershus kommune og 
Norge på de fleste indikatorer. Samtidig trener ungdommene mer og bruker mer tid foran skjerm enn 
gjennomsnittet i Norge og Akershus. 

KOSTRA gir statistikk for økonomi og tjenester i norske kommuner og fylkeskommuner. Statistikk fra 
KOSTRA viser at 96,3% av barna 1-5 år i kommunen går i barnehage. Videre går 88,9% av 
minoritetsspråklige barn i barnehage. Det opplyses på intervju at kommunen har full barnehagedekning.  

Videre viser statistikk fra KOSTRA at 8,4% av elevene i grunnskolen får spesialundervisning, noe som 
er litt høyere enn sammenlignbare kommuner i Kostragruppe 08 og landet uten Oslo. Kommunen 
bruker 160,1 årstimer til spesialundervisning per elev, noe som er høyere enn i Kostragruppe 08 og 
landet uten Oslo.  

Det kommer frem av intervjudata at kommunen har hatt en positiv utvikling i forhold til frafall i 
videregående skole. Her har kommunen ligget på landsgjennomsnittet. Nå ligger kommunen lavere 
enn landsgjennomsnittet.  

Samtidig vektlegges det i intervjudata at det er barn og unge som sliter i kommunen, at dette er 
alvorlig, og at kommunen har sterkt fokus på dette. 

 

6.1.3 Forebyggende arbeid i kommunens overordnede planer 
Frogn kommune oppgir på sine hjemmesider at kommunale styringsdokumenter har som formål å 
sikre at kommunens tilbud og tjenester er kunnskapsbaserte og samordnede. Videre skal 
styringsdokumentene sikre at kommunen oppfyller lovens krav. Kommunale handlingsplaner blir slikt 
et redskap for å sikre at kommunen utvikler tilrettelagte og helhetlige tilbud ved å sette fokus på 
innsatsbehov, styrke og samordne kompetansen og iverksette tiltak som kan gjøre hjelpeinstansene 
bedre i stand til å forholde seg til sammensatte problemstillinger.  

Kommuneplan 2013-2025 er det overordnede styringsverktøyet til kommunen. Planen handler om å 
se helhet, løfte blikket og tenke langsiktig. Kommuneplanen skal blant annet gi mål for fysisk, 
miljømessig og sosial utvikling samt sikre gode bomiljø og gode oppvekst- og levekår. Planen skal 
også fremme befolkningens helse og motvirke helseforskjeller.  

Kommuneplanen har fire hovedtema, hvorav et av dem er livskvalitet og folkehelse. Det overordnede 
målet er at aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet i 
kommunens virksomheter og planverktøy. Videre har planen mål for oppvekst og opplæring. Her er 
det overordnede målet at alle barn og unge i Frogn kommune får kvalitativt gode oppvekst- og 
læringsvilkår. Det er videre delmål som nulltoleranse mot mobbing, at alle barn som trenger spesiell 
hjelp eller oppfølging fanges opp tidligst mulig og senest før barneskolealder og at alle elever som 
starter på videregående forutsettes å fullføre.  
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Det kommer frem av planen at i valg av strategier for arbeid med barn og unge skal det legges vekt på 
tidlig innsats, brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid.  

Det kommer frem av tematisk underlagsnotat samfunnsdelen 2018-2030 at Frogn kommune 
utarbeider folkehelserapporter hvert fjerde år. Folkehelserapporten ble sist utarbeidet i 2018. 
Rapporten utgjør et oversiktsdokument over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer som 
påvirker folkehelsen. Rapporten beskriver videre utfordringer og ressurser i kommunen. I rapporten 
vurderes konsekvenser og årsaksforhold. Planen består av temaene befolkningssammensetning, 
oppvekst og levekår, fysisk og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand.  

Oversiktsdokumentet skal tjene to hovedformål: 

 Være grunnlag for "fra dag til dag" beslutninger i folkehelsearbeidet 
 Utgjøre grunnlaget for beslutninger angående langsiktig planlegging av folkehelsearbeidet  

Basert på den fireårige folkehelserapporten utarbeides det en årlig folkehelseoversikt. Oversikten for 
2019 fremhever fem hovedutfordringer: 

 Bærekraftig befolkningsutvikling og økt livskvalitet 
 Fokus på fellesskap og inkludering 
 Utjevne sosial ulikhet 
 Tilrettelegge nærmiljøet 
 Forebygge psykiske plager 

  

Det fremkommer av folkehelserapporten fra 2018 at overordnede mål og strategier på 
folkehelseområdet skal fastsettes gjennom kommuneplanens samfunns- og arealdel.  

Livskvalitet og folkehelse er et av fire satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031.  

De overordnede målene for Frogn som samfunn er: 

 Innbyggerne i Frogn kommune lever helsefremmede liv 
 Innbyggerne har god psykisk og fysisk helse 
 Kommunen fremmer grunnleggende samfunnsverdier som demokrati og menneskerettigheter 
 Redusert sosial ulikhet i helse 
 Beholde et høyt samfunnsengasjement 
 
De overordnede målene for Frogn som organisasjon er: 
 Kommunen gir tverrfaglig, tidlig innsats til innbyggere som står i fare for å utvikle livsstils- og 

helseproblemer 
 Kommunen har tiltak og aktiviteter som fremmer folkehelse og reduserer sosial ulikhet i helse 

 

Innenfor saker omkring tidlig innsats er Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur behandlende 
politisk utvalg. Frogn kommune har et brukerråd som arbeider for å bedre kommunens tjenester og 
utforming ved å bidra med sine erfaringer som brukere av tjenestene i politiske prosesser. Frogn 
kommunale eldreråd, Frogn kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Kommunalt 
foreldreutvalg for grunnskolen i Frogn og ungdomsrådet er fast representert i brukerrådet. I tillegg jobber 
landsforeningen for psykisk helse (LLP) og Mental Helse Frogn politisk for saker som omhandler deres 
brukergruppe.  
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6.1.4 Styrende struktur i kommunens forebyggende arbeid 
Ledelse i Frogn kommune 

Frogn kommune er en tonivåkommune med rådmannen og kommunalsjefene på nivå 1 og de 13 
enhetene på nivå 2.  

Frogn kommune har opprettet et eget ledelsesdokument, kalt ledelse i Frogn. Dokumentet gjelder for 
rådmann, kommunalsjefer, enhetsledere og avdelingsledere.  

Rådmannen har etter kommunens ledelsesdokument ansvar for blant annet: 

 Kommunens helhetlige administrative arbeid 
 Kommunens samhandling med innbyggerne 
 At kommunens målsettinger blir tydeliggjort og forankret i organisasjonen 
 At kommunen har en hensiktsmessig organisering for å løse arbeidsoppgavene 
 Betryggende kontroll 
 

Rådmannen har en ledergruppe bestående av tre kommunalsjefer (rådmannsgruppen) som i 
samarbeid med politisk ledelse og enhetslederne arbeider for å løse disse oppgavene. Kommunalsjef 
har etter ledelsesdokumentet et tredelt ledelsesansvar for samhandlingen med de folkevalgte, 
helheten i kommunens arbeid og enhetene underlagt kommunalsjefen.  

Enhetslederne har et todelt ledelsesansvar for helheten i kommunens arbeid og enheten, og 
rapporterer til rådmannsgruppen. Rådmannsgruppen og de 13 enhetslederne utgjør rådmannens 
strategiske ledergruppe som møtes annen hver uke. Her deltar også de to stabssjefene for økonomi 
og HR.  

Avdelingsleder har et todelt ansvar for enheten og avdelingen, og skal implementere og konkretisere 
enhetens hensikt med tidlig innsats. Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder. Fagleder-/koordinator 
har et todelt ansvar for avdelingene og tjenesten, og har ansvar for å implementere og konkretisere 
enhetens hensikt med tidlig innsats. Fagleder rapporterer til avdelingslederen som er den enkeltes 
leder.  

For ansatte lenger nede i linjeorganisasjonen i kommunen fremkommer det av intervju at man mangler 
klare rolle- og stillingsbeskrivelser. Videre er ikke roller og ansvar i det forebyggende arbeidet og 
arbeidet med tidlig innsats tydeliggjort. Dette beskrives som frustrerende og en hempe i det 
forebyggende arbeidet.  

 

Ansvar for arbeidet med tidlig innsats 

Tidlig innsats er et sektorovergripende tema i kommunens arbeid. Samtidig fremkommer det av 
intervjudata at Enhet for psykososialt arbeid (heretter EPA) er delegert hovedansvaret for arbeidet 
med tidlig innsats av rådmannen. Enhetsleder EPA er ansvarlig som leder for EPA. Kommunalsjefen 
tar opp dette ansvaret i det ukentlige møtet med enhetslederen. EPA opplyser at valg av verktøy, 
metoder og tiltak skal bygge på kommunens verdigrunnlag, myndiggjøring og eierskap. Kommunens 
verdier er respekt, engasjement, raushet og profesjonell. Samtidig skal kommunen behandle 
innbyggerne som likeverdige parter, ha respekt for innbyggernes ressurser og la innbyggerne eie 
beslutningsprosesser som angår dem så langt det går. 

I tillegg til EPA er kultur og frivillighet, skolene og barnehagene særlig relevante enheter i arbeidet 
med tidlig innsats. 

EPA sitt ansvar for tidlig innsats er ikke formalisert skriftlig. Av intervju med andre enheter fremstår 
dette ansvaret uklart. 
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Viktige innsatsområder i det forebyggende arbeidet 

EPA opplyser at FIT (feedbackinformerte tjenester) er et viktig innsatsområde i det forebyggende 
arbeidet. Tjenestene i EPA startet implementeringen av FIT for to år siden. Enheten har en 
implementeringsstrategi, og arbeidet er i gang i alle tjenestene.  Det kommer frem av kommunens 
årsmelding 2018 at brukeren i dette systemet etter hvert møte eller samtale med enheten gir en score 
ved hjelp av et nettbrett. Resultatene benyttes i det videre utviklingsarbeidet. EPA opplyser at formålet 
med å bruke FIT er å gi hjelp som virker og slutte med hjelp som ikke virker. Kommunen opplever at å 
hente ut statistikk i forhold til brukertilfredshet vil være en gevinst av å ta i bruk FIT. 

EPA bruker FIT i samtaler med brukere for å få tilbakemeldinger på brukernes tjenestetilbud. FIT 
brukes også systematisk i enhetens forbedringsarbeid. EPA har en FIT-ressursgruppe som jobber 
systematisk med veiledning av de ansatte. Det er satt av tid hver torsdag til veiledning i FIT. 
Ressursgruppen kan for eksempel gi teknisk veiledning, saksveiledning og grafveiledning.  

. Psykisk helse bruker FIT i stor grad for å finne ut om hjelpen virker. Dette er tjenesten som er mest 
vant med å bruke FIT. Helsestasjons-tjenesten har nylig startet å ta i bruk FIT. Barnevernstjenesten 
har laget en plan for implementering av FIT i tjenesten. Rustjenesten har ikke helt kommet i gang med 
å bruke FIT da de mener det er vanskelig å bruke det. PPT har fått dispensasjon fra å bruke FIT da de 
opplever at systemet ikke passer for dem. PPT har fått godkjennelse til å finne et annet 
feedbacksystem. Det påpekes i intervjudata at det viktigste er å etablere en feedback-kultur.  

Det fremkommer av intervjudata at forskjellene mellom tjenestene i bruken av FIT blant annet har 
sammenheng med tekniske utfordringer hos enkelte ansatte og ansatte som ikke liker FIT. Det er 
videre mye digital transformasjon på en gang, og utskiftninger i personell. Samtidig påpekes det at det 
tar tid å implementere, og at man nylig har tatt det i bruk. Det kommer også frem av intervjudata at  
ansatte i tjenestene i liten grad opplever å involveres i ledelsens beslutninger og arbeid. Videre 
beskrives det i intervjudata en arbeidshverdag preget av omkamper i personalet om ledelsens valg og 
prioriteringer. Slike omkamper har også preget innføringen av FIT. En respondent mener at det er 
viktig at de ansatte involveres mer i valgene ledergruppen for EPA tar. Ledergruppen består av 
enhetsleder og avdelingslederne. Samtidig påpekes det av en respondent at det er utfordrende for 
faglederne å skulle fronte ledelsens valg, som fagleder ikke har vært involvert i/har myndighet til, til de 
ansatte i tjenestene.  

Av intervjudata fremkommer det at skolene i liten grad evaluerer hvordan tiltak skolen setter inn og 
skolens forebyggende arbeid fungerer. Det oppleves at man i liten grad vet hva som virker og hva som 
ikke virker. 

FIT brukes ikke i kulturtjenestene. Samtidig opplyser kommunen om at enheten har en arbeidsform og 
organisering der brukerens medvirkning, behov og ønsker er sentralt i alt arbeidet enheten gjør. 
Enheten får i tillegg inn informasjon om tjenestene gjennom ansatte sine observasjoner. 
Ungdomsklubben har også brukermedvirkning, hvor brukerne medvirker i alle prosesser rundt alle 
aktiviteter. Kulturskolen gjennomfører brukerundersøkelser. 

I tillegg til FIT er familieråd et satsingsområde i arbeidet med tidlig innsats. Av kommunens 
hjemmesider kommer det frem at dette er en metode der det avholdes et møte hvor familien får 
mulighet til å finne løsninger selv og ta ansvar for å gjennomføre disse. Møtet er delt i tre deler. I del 1 
presenterer fagpersoner saken. I del 2 snakker familien sammen mens i del 3 presenterer familien 
planen. Planen følges opp av både familien og kommunen. Familieråd stammer fra barnevern, og kan 
brukes i alle type saker og for barn i alle aldersgrupper. Det kommer frem av intervjudata at dette er i 
tråd med kommunens verdigrunnlag om ansvar for eget liv og fokuset på brukermedvirkning. 
Familieråd kan også gjennomføres som foreldreråd hvor flere foreldre er involvert eller som 
nabolagsråd hvor et helt nabolag involveres. 

Av intervjudata kommer det frem at tilbudet om familieråd brukes i middels stor grad i kommunen. I 
gjennomsnitt arrangeres det ca. 4 familieråd i måneden. Kommunen har en ansatt i EPA som er 
ansvarlig for og jobber tett med familierådstilbudet. Kommunen ønsker at tjenestene skal bruke 
familieråd aktivt da det er en metode man har sterk tro på. Kommunen opplyser om at EPA i løpet av 
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2018/2019 har arrangert familieråd ved Seiersten skole hvor nærmere 200 elever og deres foreldre 
har deltatt. 

Familieråd ledes av en koordinator som drifter familieråd. Denne må ha en spesiell kompetanse, som 
ingen ansatte i kommunen har i dag. Kommunen har avtale med fem erfarne koordinatorer. Det koster 
penger å leie disse inn, og tjenestene involvert i barnas tjenestetilbud, som for eksempel skolene, må 
være med på å betale for å leie disse inn. Av intervjudata framgår det at det er rom for å arrangere 
flere familieråd, og at problemstillingen knyttet til kostnader sannsynligvis er et hinder for dette. 
Rådmannen er samtidig tydelig på at økonomi ikke skal være til hinder for bruk av familieråd.    

Samtidig er det en utfordring for ansatte i kommunen å selge familierådet som metode når man ikke 
har vært med på det før. Videre er tilbudet i liten grad kjent utenfor EPA. Det kommer frem av 
intervjudata det er viktig å ha fokus på dette for at familierådstilbudet skal settes i gang. Her har den 
ansatte i EPA som jobber tett med familierådet en viktig funksjon, men denne personen er lokalisert 
på Bølgen og har i liten grad kontakt med de andre enhetene.  

Det fremkommer videre av intervjudata at kommunen ikke har en god plan for hvordan familieråd som 
metode skal gjennomføres på kommunalt nivå. Man mangler videre gode rutiner for å evaluere rådene 
som gjennomføres. Samtidig har kommunen positive erfaringer knyttet til metoden. Flere respondenter 
viser til et nabolagsråd ved etablering av boliger for aktive rusmisbrukere, hvor man hadde god dialog 
med naboene gjennom denne prosessen og hvor nabolagsrådet bidro til konfliktdemping. 

Veiledningsprogrammet circle of security (Trygghetssirkelen COS-p) er et annet satsingsområde i 
arbeidet med tidlig innsats. Det fremkommer av kommunens hjemmesider at det er en forebyggende 
behandlingsmodell basert på forskning innen tilknytning som kan være til hjelp for familier med barn i 
mild til moderat risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Målet med programmet er å fremme trygg 
tilknytning til barn. Alle førstegangsfødende tilbys å delta i COS-p. COS-p tilbys til foreldre i alders-
gruppene barsel, småbarn 1-5, barn 6-12 og ungdom 13-16 år. Kommunen opplyser at EPA har 
mange sertifiserte COS-p veiledere, og at flere ansatte skal sertifiseres i løpet av høsten. 

I tillegg er ansvarliggjøring av foreldre viktig for kommunen. Det er viktig for kommunen å få fram at 
det er foreldrene som har ansvar for barna sine. Kommunen er i den anledning opptatt av å ha tiltak 
som hjelper og styrker familiene. Flere respondenter opplever at kommunen har et 
forbedringspotensial i forhold til å kommunisere at foreldre har ansvar for barna og at de må være til 
stede i barnas oppvekst.  

 

6.1.5 Overordnet planverk for det forebyggende arbeidet  
I denne delen vil kommunens overordnede planverk for det forebyggende arbeidet presenteres. Det 
kommer ikke frem av planverket når og hvor ofte planene skal revideres. En del av planverket er ikke 
oppdatert etter omorganiseringen og etableringen av EPA i 2018. Det viser derfor til enhet for barn, 
unge og familier i en del av planene. 

Det kommer frem av intervjudata at enhetslederne er ansvarlig for å oppdatere og rullere planverket 
som den enkelte enhet har utarbeidet. Felles overordnet planverk legges tilgjengelig for alle ansatte i 
kommunens kvalitetssystem Compilo og på intranettet. Kommunen har ikke rutiner for revidering av 
planverket, så den enkelte enhet må selv påse at planene revideres og at planene som ligger i 
Complio og på intranettet er oppdatert.  

Det kommer frem av intervju at det ligger feil versjoner av den russmiddelpolitiske handlingsplanen og 
skolefraværsplanen i Compilo og på intranettet. Dette er planer som har blitt oppdatert i nyere tid. 
Dette viser seg også på kommunens hjemmesider, hvor den rusmiddelpolitiske handlingsplanen som 
ligger offentlig tilgjengelig er gjeldende for tidsrommet 2010-20134. 

 

                                                           
4 https://www.frogn.kommune.no/globalassets/enheter/barn-unge-og-familier/tidlig-innsats/rush-plan.pdf  
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"Sammen om barn og unge" 

Kommunen er i ferd med å implementere en ny modell, "sammen om barn og unge". Modellen viser 
kommunens arbeidsmetodikk i tidlig innsats overfor barn og unge i risiko, og fokuserer på 
organiseringen og strukturen på den tidlige innsatsen på tvers av tjenester og ledelsesnivå. Modellen 
er utviklet med prosjektmidler fra Modellkommuneprosjektet hos Barn, unge- og familiedepartementet 
(Bufdir). Det er utarbeidet en handlingsveileder knyttet til modellen. 

Modellen er bygd opp rundt tre perspektiver: Forebyggende, familie/systemisk og tverrfaglig. Modellen 
har tre mål:  

1. Risikoutsatte barn identifiseres på et tidlig tidspunkt 

2. Nødvendig hjelp til rett tid 

3. Kommunens ansatte og deres samarbeidspartnere har en samordnet og forpliktende 
arbeidsmodell 

Figuren under er fra kommunens hjemmesider og illustrerer modellens oppbygging: 

 

Figur 1: Modell sammen om barn og unge – hentet fra Frogn kommunes hjemmesider 

Modellen har fire nivåer: Innbygger, ansatt, enhet og kommune. Modellen viser hvordan det skal 
arbeides med tidlig innsats på hvert nivå. Modellen inneholder for eksempel kommunens planer og 
rutiner samt statlige føringer og relevante rapporter på overordnet nivå og enhetsnivå. Videre 
inneholder modellen informasjon om den enkelte ansattes tilgjengelige kartleggingsverktøy for å 
identifisere barn i risikosoner. Samtidig er det veiledere som de ansatte kan bruke i arbeidet. For 
innbyggerne er det informasjon om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer samt tegn på bekymring for 
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barn som har det vanskelig. Det er videre informasjon om hvordan kommunen ivaretar 
brukermedvirkning i sitt arbeid med tidlig innsats. 

Samtidig påvirker de tre overordnede prosjektene ansvar for eget liv, LEAN og orden i eget hus 
modellen. Ansvar for eget liv handler om at innbyggerne skal være tilstede i og eie 
beslutningsprosesser som angår dem selv. LEAN er en måte å tenke forbedring på og metode for å 
kartlegge arbeidsprosesser, rutiner med mer. Målet er å skape en best mulig arbeidsdag for de 
ansatte, best mulig kvalitet på tjenestene overfor innbyggerne og større verdiskapning gjennom best 
mulig anvendelse av ressursene. LEAN skal brukes i alle enheter og på tvers av alle avdelinger. 
Orden i eget hus er et prosjekt med formål å implementere et helhetlig system for internkontroll i hele 
organisasjonen.  

Modellen skal implementeres i løpet av høsten i samarbeid med kompetansesenter Rus Østlandet.  

Det fremkommer av intervjudata at modellen har potensial til å bidra til mer tverrfaglig samarbeid 
gjennom å konkretisere kommunens arbeid med tidlig innsats. Samtidig kan modellen bidra til 
tverrfaglig samarbeid da modellen skal bli et felles avdelings- og tjenesteovergripende dokument for 
alle tjenestene i kommunen.  

 

Handlingsplan for arbeid mot vold i nære relasjoner 

Frogn kommune har en handlingsplan for arbeid mot vold i nære relasjoner for perioden 2017-2020. 
Planen skal revideres av EPA i løpet av høsten 2019. Formålet med planen er: 

1. Tydeliggjøre ansvar for kommunens arbeid på området 

2. Tydeliggjøre kommunens arbeid på området på et allment, selektivt og indikativt nivå 

3. Bidra til samordning og enhetlig arbeid for å forebygge og yte tidlig bistand i saker ved vold i 
nære relasjoner 

Handlingsplanen gir informasjon om blant annet vold, utsatte grupper og situasjonen i Frogn 
kommune. Planen inneholder en oversikt over tjenestene som kan hjelpe barn, unge og voksne som 
utsettes for vold i nære relasjoner, tiltak som iverksettes samt kartleggingsverktøy kommunen bruker 
for å avdekke slike tilfeller.  

Strategier i kommunens arbeid er tidlig innsats, styrke avdekkings- og handlingskompetansen hos de 
ansatte, videreutvikle tverrfaglig samarbeid, tydeliggjøre innbyggernes ansvar for eget liv og iverksette 
gjennomgående tiltak i alle tjenester. Handlingsplanen inkluderer også en modell for kommunens 
arbeid med vold i nære relasjoner, som strekker seg fra bekymring til handling.  

Helsestasjonen har en egen rutine for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Rutinen gir 
retningslinjer for hvordan de ansatte skal reagere ved avdekking av vold og seksuelle overgrep.  

 

Plan for psykisk helsearbeid med barn og unge 

Planen for psykisk helsearbeid med barn og unge er gjeldende for perioden 2015 – 2019. Planen gir 
oversikt over den organisatoriske plasseringen av tjenester til barn og unge med psykiske vansker og 
målsettingene for kommunens arbeid på området. I tillegg gir planen et grunnlag for valg av tiltak samt 
oversikt over eksisterende kartleggingsverktøy og tiltak. Planen gir også en oversikt over ansvar for 
koordinering av arbeidet med psykisk helse blant barn og unge. Her kommer det frem at enhet barn, 
unge og familier har hovedansvaret for koordineringen, og at arbeidet skal utføres av forskjellige 
tjenester og på tvers av enheter. Planen skal evalueres og oppdateres høsten 2019 av EPA.   
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Akka bakka topp stopp - Plan for godt psykososialt miljø i Frogn barnehagene. Forebygging og 
forhindring av mobbing i barnehagen 

Planen har som overordnet mål: alle voksne tar ansvar for barns trivsel, slik at alle barn opplever seg 
gode nok og som inkludert i godt utviklings- og læringsmiljø.  

Kommunen skal følge arbeidsmetodikken i tiltakspyramiden i arbeidet med det psykososiale miljøet i 
barnehagene. Tiltakspyramiden har tre nivåer:  

1. Forebyggende arbeid rettet mot alle barn  

2. Målrettet forebygging for noen barn  

3. tiltak rettet mot få barn 

Målet er færrest mulig barn på nivå 3 gjennom forebyggende og bevisst arbeid.  

Planen gir informasjon om psykososialt miljø og mobbing, og hvordan kommunen og barnehagene 
bør jobbe i det forebyggende arbeidet. Planen gir også mål for barnehagene. For eksempel skal alle 
barn bli sett og oppleve vennskap. Personalet skal videre tilby barna et godt psykososialt miljø og 
jobbe med tidlig innsats etter arbeidsmetodikken i Kvello-modellen. Samtidig kommer det frem av 
tematisk underlagsnotat samfunnsdelen 2018-2030 folkehelse og livskvalitet i Frogn at Kvello-
modellen fra og med høsten 2018 ikke skal brukes mer i kommunen da det gjennom denne modellen 
ikke har blitt oppdaget risikoutsatte barn som barnehagene ikke allerede hadde observert eller 
iverksatt tiltak for. Kommunen opplyser at det faglige innholdet i Kvello-modellen fortsatt er 
retningsgivende for arbeidet i barnehagene, men også i andre tjenester som for eksempel 
barnevernet.   

Nivå 2 i tiltakspyramiden skal tas i bruk om barnehagen eller foreldrene/barnet opplever at målene for 
barnehagene ikke oppfylles. Mulige tiltak på nivå 2 kan være kompetansegivende tiltak rettet mot 
personalet og gjennomgangen av didaktikken som ligger til grunn for barnehagens arbeid. Nivå 3 skal 
tas i bruk når tiltakene på nivå 2 ikke fører til at målene oppnås. Dette nivået handler om enkelte barn 
som strever med relasjoner og/eller sosial kompetanse. Her trenger barnehagen og foreldrene mer 
tilrettelegging og støtte enn hva barnehagen kan bidra med innenfor det allmennpedagogiske tilbudet i 
barnehagen. Planen gir også tips til hjelpemidler familier og barnehagen sammen kan ta i bruk på nivå 
2 og 3.  

Planen ble sist revidert i 2015. Planen inneholder ikke informasjon om hvor ofte eller når planen skal 
revideres neste gang.  

 

Ingen ut av rekka går - Plan for godt psykososialt miljø i Frognskolen 

Akkurat som barnehageplanen presentert i forrige del er skoleplanen basert på tiltakspyramiden. 
Målet er å ha færrest mulig elever på nivå 3 gjennom godt forebyggende og bevisst arbeid. Det 
overordnede målet er at alle elever skal oppleve et godt psykososialt miljø. På nivå 1, det generelle 
forebyggende arbeidet, har kommunen fokus på tydelig skoleledelse, sosial kompetanse, relasjoner 
og forebygging av digital mobbing. Nivå 2 tas i bruk når det merkes at det er problemer i elevmiljøet. 
Generelt lager skoleledelsen, lærere og klassekontakter en plan som presenteres for foreldrene. Det 
er et særlig fokus på digital mobbing. 

Planen inneholder en modell som brukes i arbeidet på nivå 3 med å avdekke og løse problemer 
knyttet til mobbing, plaging og trakassering. Modellen består av følgende faser: Mistanke -> Avdekke -
> Intervensjon -> Oppfølging.  

Planen gir veiledning på hva som er viktig under det enkelte punkt. 

Det er utviklet et årshjul for skolene med obligatoriske tiltak og oppfølging av elevenes psykososiale 
miljø gjennom skoleåret.   
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Det kommer ikke frem når planen sist ble revidert. 

 

Tiltakstrappen 

Tiltakstrappen beskriver hvordan ansatte skal handle om de er bekymret for barn og ungdom. 
Prosedyren gjelder alle ansatte i kommunen som har kontakt med barn, unge og deres familier i sitt 
arbeid. Trinn 1 er å analysere bekymringen. Trinn 2 er å vurdere hva arbeidsplassen skal gjøre videre. 
Her er det tre alternativ; man løser situasjonen selv, man trenger hjelp fra andre og melde bekymring 
til barnevern eller politi.  

 

Hver dag teller – veileder for bekymringsfullt og alvorlig skolefravær 

Veilederen, sist revidert i september 2018, definerer bekymringsfullt fravær som: 

1. 10 % fravær (gyldig eller ugyldig) 

2. 10 enkelttimer i en termin 

3. Skulk 

Alvorlig skolefravær inntreffer når fraværet blir svært høyt og varer over tid. 

Veilederen er delt i fire deler. Del 1 gir informasjon om skolefravær, som for eksempel om hvem som 
rammes av alvorlig skolefravær, årsaker og konsekvenser. Del 2 gir informasjon om hvordan 
kommunen skal forebygge fravær, blant annet gjennom fraværsføring, fraværsoversikt og aktivt arbeid 
med læringsmiljøet. Veilederen inneholder et årshjul for rutiner og prosedyrer gjennom skoleåret. For 
eksempel skal de ansatte på skolene gjennomgå fraværsrutinene ved skolestart, mens fravær over 
10% skal rapporteres til kommunalsjef.  

Del 3 handler om hvordan bekymringsfullt fravær skal handteres. Om en elev overskrider et av de tre 
kriteriene for bekymringsfullt fravær skal saken undersøkes og tiltakstrappen følges. Det er utarbeidet 
en egen versjon av tiltakstrappen rettet mot skolefravær, med fem trinn: 

1. Snakk med eleven og kontakt foreldre – samme dag 

2. Møte med kontaktlærer, elev og foreldre – innen en uke 

3. TO-team - innen en uke5 

4. Henvisning til EPA avd. 6-17 år 

5. Faste samarbeidsmøter 

Så lenge fraværet fortsetter å være bekymringsfullt skal saken fortsette oppover trappen. Saken kan 
stoppes om fraværet er under bekymringsgrensen. Om mistanken avkreftes, for eksempel grunnet 
sykdom i samtale med foreldre, skal saken stanses. 

Del 4 gir informasjon om relevant lovverk på området.  

Kommunen har i tillegg en prosedyre for oppfølging av vedvarende alvorlige fraværssaker.  

                                                           
5 TO-team står for tilpasset opplæringsteam, er jevnlige møter mellom grunnskolen og PPT, med formål å sikre god kvalitet på 
tilpasset opplæring i både ordinær undervisning og spesialundervisning.  
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6.1.6 Tiltak i kommunens forebyggende arbeid 
Frogn kommune har en tiltaksbank med ulike tiltak rettet mot tidlig identifisering og systematisk 
oppfølging av risikoutsatte barn og unge og deres familier. Tiltakene er delt inn i tre nivå: 

 Universelt nivå – Forebygging rettet mot alle innen en målgruppe 
 Selektivt nivå – Forebygging rettet mot grupper med kjent/høy risiko  
 Indisert nivå – individrettet forebygging rettet mot det enkelte barn/familie 
 

6.1.6.1 Universelle tiltak 

Nyfødtgruppe 

Dette er et nettverksskapende tilbud til nybakte foreldre. Målet med tilbudet er å treffe andre i samme 
situasjon og utveksle erfaringer, bli kjent med nye mennesker og få råd og veiledning av fagpersoner. 
Tilbudet tar opp tema som for eksempel samspill og barnets utvikling. 

 

Helsestasjon for ungdom 

Helsestasjon for ungdom er åpent hver mandag, og målgruppen er ungdom 13-20 år. Formålet er å 
fremme ungdoms helse og forebygge sykdom. Helsestasjonen kan bidra til å tidlig identifisere ungdom 
med risiko og behov, og tilby støtte og hjelp til ungdom med helseproblemer. Helsestasjonen består av 
helsesøster, lege og psykolog.  

 

Åpen barnehage 

Dette er et møtested for voksne med barn i aldersgruppen 0-3 år. Tilbudet har en pedagogisk leder og 
er åpent hver tirsdag. Målet er at foreldre og barn blir kjent med andre voksne og barn i nærmiljøet. 

 

Frogn kulturskole 

Kulturskolen tilbyr opplæring, utfoldelse og opplevelser innen kunstfagene for barn og unge. 
Kunstskolen underviser i instrumental, kunst, teater og musikal. I tillegg til ukentlige tilbod gis det 
anledning til å delta på forskjellige kurs gjennom året. Kulturskolen samarbeider med grunnskolen 
blant annet gjennom den kulturelle skolesekken og gir rullerende tilbud til barnehagene. Kulturskolen 
har også et utstrakt samarbeid med lag og foreninger.  

 

Fritidsklubb 

Fritidsklubben er en møteplass og et sted hvor barn og ungdom kan skape sin egen fritid gjennom å 
være med på å bestemme aktiviteter og turer. Målgruppen er barn og unge fra 5. klasse til 3. klasse 
vgs. Klubben har åpent to ganger i uken for henholdsvis aldersgruppene 5-7 trinn og 8 trinn til 3. 
klasse vgs. Tilbudet har som mål å skape inkludering, samhold, relasjoner og glede.  

Fritidstilbudet er åpent og uforpliktende. Klubben tilstreber alle barn og unge muligheten til å delta i 
meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter. Klubben skal være et positivt supplement til øvrige lag og 
foreningsliv.  
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Fritidsklubben har vært uten fast base i 2,5 år mens lokalene i kjelleren på Bølgen har vært under 
ombygging. I denne perioden har aktivitetene funnet sted på ulike arenaer. Det er forventet innflytning 
i lokalene på Bølgen i desember.  

I mai 2019 åpnet Treffpunktet aktivitetspark. Kommunen opplyser at dette fort ble en populær 
møteplass for barn og unge.  

 

6.1.6.2 Selektive tiltak  

Circle of security 

EPA tilbyr veiledningsprogrammet circle of security (Trygghetssirkelen COS-p) til foreldre i 
aldersgruppene barsel, småbarn 1-5, barn 6-12 og ungdom 13-16 år. Dette er en forebyggende 
behandlingsmodell basert på forskning innen tilknytning som kan være til hjelp for familier med barn i 
mild til moderat risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Målet med programmet er å fremme trygg 
tilknytning til barn. Alle førstegangsfødende tilbys å delta i COS-p. Videre kan foreldre og 
fosterforeldre melde seg på ved å henvende seg til familietjenesten. Programmet består av åtte 
gruppesamlinger med fire til ti foreldre/foreldrepar.  

Kommunen opplyser at EPA har mange sertifiserte COS-p veiledere, og at flere ansatte skal 
sertifiseres i løpet av høsten. 

 

International Child Development Program (ICDP) 

ICDP er et foreldreveiledningskurs over tolv samlinger hvor foreldre får hjelp til å styrke samspillet 
mellom foreldre og barn. Programmet er anerkjent og benyttet av blant andre UNICEF og WHO. Målet 
med ICDP er å forebygge psykososiale problem blant barn og unge gjennom å støtte og styrke 
foreldre og andre omsorgsgivere i omsorgsrollen. Videre er det et mål å fange opp de foreldrene som 
har utfordringer i omsorgsrollen.  

 

Gruppetilbud til barn av skilte foreldre (PIS) 

PIS er et selektivt forebyggende tiltak rettet mot barn og unge med skilte foreldre. Tiltaket er et 
samtalegruppetilbud gjennom skolen og er et samarbeid mellom helsesøster og lærere. Målet er å 
hjelpe barna å håndtere egen situasjon, frita dem for skyldfølelse og hjelpe dem å beherske nye 
mestringsstrategier. Møtene har en fastsatt struktur med tema som ofte er vanskelige for barna. Det er 
utviklet materiell for tre alderstrinn med same tematikk, men hvor materialet pedagogisk er tilpasset 
barnas alder.  

 

Svømmegruppe 

Barn i barnehage og skole som trenger ekstra motorisk oppfølging får tilbud om fysisk – motorisk 
trening i gruppe i oppvarmet vann en gang i uken med fysioterapeut. Ansvarlig fysioterapeut 
planlegger tilbudet. Barn må ha vedtak på tilbudet, og får følge av assistent eller støttepedagog fra 
skole eller barnehage. Målet er å stimulere motorikk og fysisk helse.  

 

Fysmus – musikk/fysioterapigruppe 

Fysmus er et gruppetilbud med musikkterapeut og fysioterapeut hvor det gjennomføres ulike musikk-, 
lek- og bevegelsesaktiviteter. Her kan barna for eksempel trene på motorikk, koordinasjon og sosiale 
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ferdigheter. Målet er å stimulere motorikk, språk- og kognitiv utvikling. Videre skal sanser, følelser, 
relasjonsbygging og sosial kompetanse stimuleres.  

 

Foreldreråd 

Dette er en metode der skolen gir foreldrene mulighet til å finne løsninger og ta ansvar for å 
gjennomføre disse i situasjoner der det er sosiale utfordringer i klassemiljøet. Utfordringer kan for 
eksempel være mobbing eller rus. Målet med tiltaket er å bedre klassemiljøet, forebygge drop-out og 
annen anti-sosial atferd samt styrke foreldrerollen. Fagpersoner fra kommunen deltar som 
støttepersoner. 

 

Familieveiledning 

Dette er et lavterskeltilbud som kan gis individuelt eller i grupper. Målet er å styrke barn-, ungdom- og 
foreldres egne ressurser til å mestre hverdagen i en vanskelig livssituasjon. Målgruppen er familier 
med barn og unge under 18 år.  

 

Minos 

Minos er et prosjekt rettet mot flerspråklige barn som er implementert i alle barnehagene i kommunen. 
Prosjektet hadde som mål å: 

 Skape et godt og trygt samarbeid med foreldrene 
 Sette barnehagene i stand til å sette i gang pedagogiske og språklige tilbud 
 Tidlig kunne identifisere barn som trenger spesiell oppfølging 
 Økt kompetanse om arbeid med flerspråklige barn i barnehagene 
 Gi PPT bedre grunnlag for vurderinger 
 Bedre samarbeid mellom barnehagene og PPT 

 

Kurs i depresjonsmestring (KID) 

KID er et kurs for personer over 20 år som fokuserer på kognitive teknikker og hjemmelekser. 
Målgruppen er mennesker med lett til moderat depresjon. Målet er å gi kursdeltakerne innsikt i 
hvordan belastninger påvirker tanker, følelser og handlinger. Man trenger ikke henvisning for å delta 
på kurset. Kurset går over ti uker. I kurset lærer man å gjenkjenne og endre uhensiktsmessige 
tolkninger og handlingsmønstre og får kjennskap til teknikker for å forebygge overbelastning. 

 

Kurs i belastningsmestring for voksne (KiB) 

Målgruppen for kurset er voksne i en krevende livssituasjon. Målet er å forebygge psykiske vansker. 
Kurset går over ti uker. I kurset lærer man å gjenkjenne og endre uhensiktsmessige tolkninger og 
handlingsmønstre og får kjennskap til teknikker for å forebygge overbelastning. 

 

Sisterhood Drøbak 
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Sisterhood er et tilbud om nettverksgrupper for jenter i 8. – 10. klasse der man tar opp aktuelle temaer 
og gjør ulike aktiviteter sammen. Eksempel på tema er vennskap, fordommer og grensesetting. 
Eksempler på aktiviteter er kino, selvforsvar og dans. Målet med kurset er å skape tillit, bevisstgjøre 
egne og andres handlinger, sette grenser og bruke øvelsene i det virkelige liv. Tilbudet er organisert 
under fritidsklubbene. Enhet for kultur og frivillighet har positive erfaringer fra piloten, og ønsker å 
utvide tilbudet.  

 

6.1.6.3 Indiserte tiltak 

Beredskapsteam mot mobbing 

Frogn kommune har et tverrfaglig beredskapsteam mot mobbing med fire representanter fra 
henholdsvis barneverntjenesten, PPT, helsestasjonen og familietjenesten. Leder av familietjenesten 
leder teamet. Andre fagpersoner i eller utenfor kommunen kan innkalles til møte ved behov.  

Teamet skal først og fremst aktiveres når foreldre og/eller barn opplever at de ikke får hjelp fra skolen 
eller barnehagen. Teamet skal ikke overta saken eller iverksette tiltak, man kan instruere rektor eller 
barnehagestyrer om å iverksette nødvendige tiltak. Teamet jobber ut fra de kommunale planene for 
godt psykososialt miljø i barnehager og skoler (se del 2.2.5 for mer informasjon).  

Det er utarbeidet en prosedyre for beredskapsteamet sin arbeidsmetodikk: Arbeidet starter med et 
internt oppstartsmøte i teamet påfølgende dag og innhenting av dokumentasjon fra skole eller 
barnehage. Teamet analyserer videre situasjonen, og lager et forslag til handlingsplan. Denne planen 
presenteres for rektor eller barnehagestyrer i forkant av møte med foreldre og elev. Planen skal 
drøftes på et fellesmøte med skolen eller barnehagen samt foreldre og elev. Tiltak skal så iverksettes 
innen fem virkedager.  

 

Oppsøkende miljøarbeidertjeneste 

Frogn kommune har en oppsøkende miljøarbeidertjeneste for ungdom 14-25 år med psykiske- og/eller 
rusvansker og deres familier. Av kommunens informasjonsskriv om tjenesten kommer det frem at 
formålet er å gi ungdom og deres familier adekvat oppfølging og hjelp. Miljøarbeidertjenesten yter 
hjelp etter søknad om tjenester. Henvendelser om hjelp fra miljøarbeidertjenesten kan for eksempel 
komme fra kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten eller pårørende. Tjenesten får sjelden 
forespørsler fra ungdommen selv. 

Tjenesten har gitt følgende tjenester: 

 Samtaler og veiledning 
 Trene på utfordrende situasjoner i dagliglivet 
 Nettverksbygging 
 Koordinering av tjenester 
 Bidra til å etablere og/eller tilrettelegge for dagtilbud 
 
Tjenesten har en arbeidsmodell med følgende faser: 
 Kartlegging 
 Mål for tjenesten 
 Tiltaksarbeid; plan for brukerens tilbud 
 Gjennomføring 
 Evaluering 
 Avslutning 
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Det vektlegges i kommunens informasjonsskriv om ordningen at arbeidsmodellen må være dynamisk i 
den forstand at det kan være nødvendig å veksle mellom fasene og at modellen må tilpasses 
brukernes individuelle behov og ønsker. 

 

Familieråd 

Et familieråd er en metode der familien får mulighet til å finne løsninger selv og ta ansvar for å 
gjennomføre disse. Barnet er hovedpersonen i dette arbeidet. Tanken er at familien vet best hva som 
virker og at de skal gis mulighet til å ta ansvar for eget liv. Familierådet gjennomføres som et møte 
hvor familien drøfter seg frem til en felles plan som kan bedre barnets livssituasjonen. Møtet er delt i 
tre deler. I del 1 presenterer fagpersoner saken. I del 2 snakker familien sammen mens i del 3 
presenterer familien planen for fagpersonene. Planen følges opp av både familien og kommunen.  

 

Familieterapi 

Familieterapi er et tilbud der flere i en familie får hjelp samtidig. Familien snakker sammen med en 
terapeut, som har fokus på relasjoner og forebygging. Målgruppen er familier med barn og unge 0-18 
år som opplever at de strever i hverdagen. Tilbudet skal hjelpe til å avdekke negative familiemønstre 
og til å endre disse mønstrene. 

 

Endringssamtaler 

Dette er et samtaletilbud med psykolog for barn og unge som opplever utfordringer i hverdagen. Målet 
er å styrke deres egne ressurser til å mestre hverdagen.  

 

Motiverende intervju (MI) 

MI er en samtalemetode som har som formål å motivere til atferdsendring. Målgruppen er ungdom og 
voksne med atferdsutfordringer, som for eksempel avhengighetsproblematikk. Målet med tilbudet er å 
motivere til positiv atferdsendring. 

 

Marte Meo 

Marte Meo er en veiledningsmetode rettet mot foreldre til småbarn, med formål om å styrke og utvikle 
samspillet mellom foreldre og barn. Metoden brukes forebyggende i helsestasjonssammenheng, og 
som tiltak i barnevern, fosterhjem og barne- og ungdomspsykiatrien.  

 

PMTO 

Dette er et behandlingstilbud for familier med barn som viser tydelige tegn på atferdsvansker. 
Målgruppen er familier/foreldre med barn i alder 3 til 12 år. Målet er å gjenopprette eller bygge et 
positivt og utviklingsstøttende forhold mellom barn og foreldre. Tilbudet skal også bryte negative 
samspillsmønstre. Tilbudet består av praktiske øvelser og trening for foreldre. Terapeut og familie 
møtes gjennomsnittlig en gang i uken i en periode på seks til ni måneder.  
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Multisystemisk terapi (MST) 

MST er et frivillig behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker. Typiske 
atferdsvansker kan være vold, skoleproblem og rusmisbruk. MST kan for mange ungdommer være et 
alternativ til plassering utenfor hjemmet. Tilbudet drives av Barne-, ungdoms- og familieetaten 
(Bufetat), og barnevernet i kommunen søker om behandlingsplass. Målgruppen er familier med 
ungdom mellom 12-18 år med alvorlige atferdsvansker. Målet er å redusere atferdsvanskene. 
Terapeuten møter familien hjemme på tidspunkter som passer for familien. Terapeuten skal bistå 
foreldrene, men ikke overta deres oppgaver eller ansvar. Behandlingen foregår vanligvis fra tre til seks 
måneder. Behandlingen avsluttes når ungdommen har nådd oppsatte mål og familien klarer seg på 
egenhånd. Behandlingen skreddersys den enkelte familie.  

 

Individuell plan (IP) 

Målgruppen for IP er pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og 
omsorgstjenester. IP skal sikre et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, sikre 
brukermedvirkning og styre samhandling mellom tjenesteyter og pasient samt mellom tjenesteytere. 
Den individuelle planen skal tilpasses brukernes behov og ønsker.  

 

Avlastning 

Avlastningstiltak gis til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid på grunn av barn og 
unges funksjonshemming. Målene er å hindre overbelastning hos omsorgsyter samt gi omsorgsyter 
nødvendig fritid og ferie samt mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. Avlastningstiltak gis ut 
fra behov gjennom et enkeltvedtak. Avlastningstiltak kan gjennomføres som avlastning i private hjem, i 
institusjon eller andre egnede arenaer.  

 

Støttekontakt 

En støttekontakt hjelper en person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Målgruppen er barn og 
voksne som har behov for hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid. Målet er at tilbudet skal 
hjelpe personen til å bli mer trygg på seg selv, takle ulike livssituasjoner og bedre omgås andre 
mennesker. Tilbudet tilrettelegges etter den enkelte brukers behov og ønsker.  

 

Besøkshjem 

Dette er et kompenserende hjelpetiltak i barneverntjenesten for barn som trenger ekstra tilskudd av 
voksenmodeller over en kortere eller lengre periode. Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem hos 
sine biologiske foreldre. Målgruppen er barn og unge 0-18 år som lever i en vanskelig 
hjemmesituasjon og/eller i en risikosone. Målet er å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og 
trygghet i tillegg til å avlaste slitne foreldre.  

 

Ruskontrakt 

Ruskontrakt er et tilbud til unge mellom 13 og 20 år hvor ungdommen må forplikte seg til rusfrihet. 
Avtalen kan være frivillig inngått, eller som en del av en avtale om påtaleunnlatelse med politiet. 
Politiet har det overordnede ansvaret for kontrakten. Målgruppen er ungdom som står i fare for å 
utvikle rusmiddelmisbruk og ungdom som eksperimenterer eller misbruker illegale rusmidler. Målet er 
å forebygge rusmiddelmisbruk, drop- out fra skole/arbeidsliv og tap av positive relasjoner og 
aktiviteter. Ungdommen følges opp med urinprøver og samtaler med ruskonsulent eller helsesøster.  
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Andre botilbud 

Enslige mindreårige asylsøkere og ungdom som er i en vanskelig livssituasjon tilbys etter vedtak 
bofellesskap med oppfølging. Målet med tilbudet er at grunnleggende behov for trygghet og omsorg 
blir ivaretatt.  

 

SkoleLos 

Skolelos er et forebyggende og støttende tiltak rettet mot barn og ungdom med forhøyet skolefravær. 
Målet er å forhindre drop- out, øke mestringsfølelse og trygghet i skolehverdagen. Skolelosen fungerer 
som en relasjonsbygger, støttespiller og en veileder opp mot ungdommen. Skolelosen tilpasser 
tiltakene rettet mot barna og ungdommen etter elevenes behov og ønsker. Tiltakene skreddersys den 
enkelte sak.  

 

6.1.7 Kartleggingsverktøy 
Frogn kommune benytter seg av ulike kartleggingsverktøy for å identifisere barn, unge og foreldre i 
risiko. Kartleggingsverktøyene består blant annet av kommunale og nasjonale rapporter og 
undersøkelser.  

Kommunen påpeker på sine hjemmesider at kartlegging er en forutsetning for tidlig innsats. Akkurat 
som når det gjelder tiltak er kartleggingsverktøyene delt inn i de tre nivåene universelt, selektivt og 
indisert. Kartleggingsverktøyene brukes for å iverksette universelle, selektive og indikative tiltak. 

På universelt nivå brukes for eksempel kartleggingsverktøy som helsestasjonskontroller og 
elevundersøkelser. På selektivt nivå brukes kartleggingsverktøy som observasjoner av klasser og 
grupper. På indikativt nivå brukes for eksempel barnevernundersøkelser, loggføringer ved bekymring, 
sakkyndig utredning og TO-team. Noen kartleggingsverktøy, som samspillsobservasjon i barnehagene 
og COS trygghetssirkelen, brukes på alle tre nivåene. 

Kommunen bruker kartleggingsverktøy på tema som motorikk og fysiologi, barseldepresjon, vold i 
nære relasjoner, alkoholvaner og rusmiddelmisbruk, tilknytning, omsorg, språkutvikling og 
bekymringer rundt barn. Enheter som skolene, barnehagene og EPA gjennomfører kartlegginger for å 
identifisere barn, unge og foreldre i risiko. 
 

 

6.1.8 Forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner 
Det er ulike enheter i kommunen som er delaktig i det forebyggende arbeidet for barn og unge i 
risikosoner, deriblant EPA, skolene, barnehagene og kultur og frivillighet. 

Kommunen opplyser om at tall for 2019 viser at innen utgangen av september 2019 var 217 nye barn 
mellom 6-18 år og 69 nye barn mellom 0-5 år fanget opp av EPA sine tjenester. Kommunen opplyser 
videre at ruskontrakter i samarbeid med politiet er et viktig tiltak for å komme tidlig inn. Innen utgangen 
av september 2019 hadde kommunen iverksatt ruskontrakt overfor 10 ungdommer. 

Flere respondenter opplever at psykisk helse er en stor utfordring blant barn og unge i kommunen. 
Dette merker man også på skolene. Det kommer frem av intervjudata at det på Seiersten 
ungdomsskole oppleves å være mye brannslukking hvor man handterer situasjoner hvor elever sliter 
psykisk. Dette gjør at man får lite tid til forebygging. Skolen har begrenset med sosiale funksjoner til å 
hjelpe elevene, og det er mange elever som sliter og trenger hjelp. Det oppleves at alle elevene får litt 
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hjelp, men ikke så mye hjelp som de trenger. Man opplever heller ikke at man får satt fokus på tidlig 
innsats og at man finner ut for sent hvem som er i risikosoner.  

Skolehelsetjenesten har tilbud til barn og ungdom knyttet til psykisk helse. Mye tid går til individuell 
oppfølging gjennom samtaler. Helsestasjonens arbeid med psykisk helse er styrket på 
ungdomsskolene i år, og man ønsker også å få til dette på barneskolene. 

Skolelosen oppleves å være en nyttig ressurs i skolens forebyggende arbeid, men denne ressursen 
skal alle skolene i kommunen dele på.  

Flere respondenter opplever at man ikke er flinke nok til å opplyse og informere foreldre om 
ungdomstid, kommunens tjenestetilbud og hvordan de kan søke hjelp til barn og unge. Oppfatningen 
blant disse respondentene er at foreldre involveres for sent i dag. Samtidig opplever flere 
respondenter som nevnt tidligere at kommunen har et forbedringspotensial i forhold til å kommunisere 
til foreldrene at de har ansvar for barna og må være til stede. 

PPT utarbeider sakkunnige vurderinger og hjelper skolene og barnehagene med kompetanse- og 
organisasjonsutvikling. PPT holder en del kurs i barnehagene og på skolene. Tema som IOP og 
dysleksi går igjen i disse kursene. Intervjudata viser at PPT har venteliste på elever som trenger 
sakkunnig vurdering. Ventelisten varierer fra 3-7 måneder. Det er et stort arbeidstrykk for de ansatte i 
PPT. Samtidig mangler kommunen effektive retningslinjer for å avklare og avtale når PPT skal ta imot 
henvendelser om sakkunnig vurdering fra skolene og barnehagene. Per dags dato kommer de fleste 
henvendelsene om sakkunnig vurdering til PPT 20. juni. I 2018 fikk PPT 42 henvendelser i juni. Dette 
kolliderer med sommerferieavviklingen, noe som gjør at det tar tid før PPT kommer i gang med 
arbeidet med de sakkunnige vurderingene. Det fremkommer av intervjudata at PPT vurderer om man 
skal sette en frist for skolene og barnehagene til å sende inn henvisninger, eksempelvis slutten av 
mai.   

Barnehagene jobber tett med rammeplanens målsetninger og intensjoner med tidlig innsats. 
Barnehagene har et særlig fokus på relasjonsbygging mellom barn, voksne og foreldre, og er opptatt 
av å formidle til de ansatte i barnehagene at tiden i barnehagen er med på å berøre hele livsløpet til 
barna. Samtidig går det få meldinger fra barnehagene til EPA når barna er veldig små (1-3 år). Det 
vektlegges at det er viktig å melde tidlig og at tiltak har størst effekt desto mindre barna er. Tiltak har 
derfor størst effekt i barnehagen.  

Barnehageledelsen jobber sammen med EPA i et samhandlingsprosjekt hvis formål er å betrygge de 
ansatte i barnehagene med hva de skal se etter og hvordan og hvem de skal melde fra til. 
Barnehagene teller antall meldinger, og har som mål å øke disse.  

Flere respondenter opplever at det er en manglende link mellom skolen og kulturtilbudet, som fanger 
opp problemer, og utøvende virksomheter som kan følge opp barna utenfor disse arenaene. Tilbud 
som utekontakter og ambulerende ruskonsulenter nevnes som eksempler på roller som en ikke har i 
kommunen i dag, men som kan drive lavterskel oppsøkende og forebyggende arbeid rettet mot barn 
og unge i risikosoner. Ifølge respondentene er politiet per dags dato det eneste kontaktpunktet for 
skolene og kulturtilbudet som kan følge opp barna utenfor disse tilbudene. Samtidig har ikke politiet 
kapasitet og tid til dette. 

 

6.2 Tverrfaglig samarbeid 

6.2.1 Omorganisering i kommunen 
Det kommer frem av kommunens hjemmesider at kommunen vil styrke den tidlige innsatsen overfor 
barn, unge og familier i risiko ved: 

 Ha rutiner og prosedyrer for tidlig innsats i alle tjenester som jobber med barn, unge og familier 
 Styrke tverrfaglig samhandling omkring barn, unge og familier i risiko 
 Utvikle tjenestene til barns beste 
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Det kommer frem av Frogn kommunes årsmelding 2017 at kommunen gjennomgikk kommunens 
organisasjonsstruktur det året. Arbeidet resulterte i en organisasjonsjustering der antall enheter gikk 
ned fra 20 til 13. Formålet var å skape robuste enheter organisert for å møte framtidige utfordringer 
både av strategisk og praktisk karakter. Blant annet ønsket kommunen å skape rom for en mer 
helhetlig og tverrgående ledelse bedre rustet til å samhandle med innbyggerne.  

Kommunen har i denne organisasjonsgjennomgangen også gjennomgått ledelsesplattformen til 
kommunen, med fokus på å jobbe mer aktivt med felles ledelse. Det er utviklet et eget 
ledelsesdokument, som er nærmere beskrevet i del 2.2.4. Ledelsesdokumentet framhever at lederne 
skal samhandle og sørge for samarbeid på tvers av tjenester og avdelinger.  

Det kommer frem av handlingsprogram 2018-2021 at i organisasjonsgjennomgangen ble Frognskolen 
samlet som en enhet, med en enhetsleder som leder for rektorene. Målet med dette var å gjøre 
Frognskolen mer enhetlig og målrettet, forbedre samarbeidet med andre enheter for å styrke arbeidet 
rundt de barna som trenger det mest og sikre et likeverdig opplæringstilbud til elevene.  

De tidligere enhetene «Barn, unge og familier» og «psykisk helse og rus» fusjonerte til «Enhet for 
psykososialt arbeid». Det kommer frem av kommunens årsrapport for 2018 at organisasjonsendringen 
hadde som mål å sikre mer tverrfaglig samarbeid i arbeidet med barn, unge og voksnes psykiske 
vansker og rusvansker. Videre var det et mål å sikre et mer helhetlig tjenestetilbud og i enda større 
grad jobbe med tidlig innsats og forebyggende arbeid. Det fremkommer av intervjudata at et 
forbedringsområde i 2017 var at lederne i disse tjenestene snakket lite sammen, og at dette var noe 
av bakgrunnen for sammenslåingen.  

EPA består av følgende tjenester, som har hver sin fagleder: 

 Psykisk helse  
 Rustjenesten 
 Boliger for ungdom og voksne med psykisk helse- og rusvansker 
 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
 PPT 
 Barneverntjeneste 
 Familietjeneste 
 

Enheten har fire avdelinger; 0-5 år, 6-17 år, voksne og bolig. Et av målene med denne 
avdelingsstrukturen er at familier skal få tjenester i samme avdeling, uavhengig av årsak til kontakten 
med enheten. Familier fordeles mellom avdelingene 0-5 år, 6-17 år og voksne etter familiens yngste 
barn. Avdeling voksne består hovedsakelig av rus og psykisk helse. Her er det samtidig ettervern med 
en familieterapeut fra familietjenesten. 

Enheten består av en enhetsleder, en avdelingsleder per avdeling, en fagutvikler samt en fagleder-
/koordinator for hver av de syv tjenestene. Det fremkommer av intervju at avdelingsleder har økonomi- 
og personalansvar, mens faglederne har fagansvar på tvers av avdelingene. Enheten har som formål 
å ha sammenhengende tjenester, jobbe tverrfaglig og utnytte den tverrfaglige kompetansen i enheten. 

EPA har ansvar for tre boliger. Disse har blitt organisert slik at det er mer samarbeid mellom boligene 
enn det har vært tidligere. 

I tillegg har Enhet kultur og frivillighet en sentral rolle i det forebyggende arbeidet. Enheten arbeider for 
at kommunens innbyggere skal ha tilgang på gode møteplasser som bidrar til økt trivsel og livskvalitet 
i alle livsfaser. Enheten arrangerer egne aktiviteter, som ungdomsklubben og kulturskolen. I tillegg har 
enheten et utstrakt samarbeid med kulturinstitusjoner, lag og foreninger, frivilligheten, offentlige 
instanser og næringslivet. Enheten opplyser at de i senere tid har satt nytt fokus på samhandling i 
oppgaveløsningen, og at de arbeider kontinuerlig med å videreutvikle enhetens fagområder internt og i 
samarbeid med andre aktører.  
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6.2.2 Oppfatninger av omorganiseringen 
Ledelse i Frogn kommune 

Ledergruppen er opptatt av at rådmannen og kommunalsjefene skal være et kollegium, og de fire 
sitter i et felles kontor. Ledergruppen har et fast møte en gang i uken. Den strategiske ledergruppen, 
bestående av rådmannsgruppen, enhetene og stabssjefene for økonomi og HR møtes annen hver 
uke. Hele rådmannsgruppen har videre en gang i året en seanse hvor de drar ut og snakker med 
enhetslederne og avdelingslederne i enhetene. Den strategiske ledergruppen, hvor enhetslederne 
møtes regelmessig, beskrives som nyttig for å skape samhandling og samarbeid på tvers av enheter. 

Av intervju fremkommer det at for ansatte lenger nede i systemet er det ikke noe systematisert 
møtesystem, og at møtene som avholdes på tvers er avhengig av personkontakter. Det er videre 
mange systemmøter, og få møter hvor man kan diskutere saker. Muligheten til å kunne diskutere 
konkrete saker beskrives som et savn av enkelte respondenter. Samtidig oppgir kommunen i 
høringsuttalelsen at det nå er lagt opp til fast møtestruktur mellom EPA og barnehagene, skolene har 
fått faste kontaktpersoner og det arbeides for å iverksette skolehelseteam ved alle skoler.  

 

Internt i skolene 

På ledernivå i skolene arrangeres det jevnlige rektor-, inspektør- og skoleledermøter. I 
skoleledermøtene møter rektorer, inspektører og plangruppene, som består av lederne for hvert trinn. 
Disse møtearenaene beskrives som nyttige for samarbeidet mellom skolene. Samtidig fremkommer 
det av intervjudata at enkelte skoleansatte ikke opplever at omorganiseringen har endret på så mye. 
Det fremkommer at det er ulike skolekulturer fra skole til skole, og at det mangler en koordinator for 
samarbeid mellom skoler. Det fremkommer også av intervjudata at mange skoler ønsker å 
samarbeide på tvers. Videre samarbeider skolen i liten grad med andre tjenester.  

Det oppleves å være forskjeller i skolenes system for forebyggende innsats. Enkelte skoler vil ifølge 
en respondent kunne trygge elevene bedre ved mer systematisk arbeid med struktur og ansvarsdeling 
etter kompetanse og evner. Samtidig fremkommer det av intervjudata at skolenes satsningsområder 
har blitt likere etter omorganiseringen. Nå jobbes det for eksempel mot å skape en mer 
dysleksivennlig kommune. Det opplyses om at dette forenkler PPT sin oppfølging av skolenes 
kompetanse- og organisasjonsutvikling. 

 

Internt i EPA 

Enhetsleder og avdelingsledere utgjør lederteamet i enheten. Faglederne er med i utvidet lederteam. 
Det gjennomføres avdelingsmøter hver 14. dag. Samtidig har de ulike tjenestene, som barnevern og 
PPT, jevnlige fagmøter. Det fremkommer av intervjudata at man i disse møtene har hatt en økt 
bevissthet rundt det å tenke tverrfaglig.  

Det poengteres av flere respondenter at implementering tar tid, og at enheten har eksistert i kort tid da 
den ble etablert i mai 2018. Enheten jobber aktivt med å utvikle klare avdelingsidentiteter og få de 
ansatte til å ta ansvar for barn og ungdom helt til familien har fått hjelpen de skal få. Respondentene 
opplever at denne måten å organisere enheten på er riktig og at det er nyttig med tanke på tverrfaglig 
samarbeid. Det oppleves at tjenestene i EPA samarbeider mer enn før, og at man er på rett vei i 
forhold til å oppnå mer tverrfaglig samarbeid. Respondenter fra EPA viser til konkrete saker hvor det 
har vært et godt tverrfaglig samarbeid. Det påpekes at det økende samarbeidet ikke bare skyldes 
omorganiseringen, men også at samlokaliseringen av tjenestene i Bølgen har hatt en positiv 
innvirkning. Det vektlegges at dette gjør det lettere å samhandle, og at det er viktig å kjenne hverandre 
for å samarbeide.  

Samtidig påpekes det at EPA har en vei å gå når det gjelder tverrfaglig samarbeid. Det vektlegges 
også at EPA ikke er i mål med omorganiseringen, og at det gjenstår viktig arbeid. Det påpekes i 
intervjudata at det å organisere og jobbe etter aldersinndelte avdelinger krever en kulturendring blant 
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de ansatte, noe som vil ta tid. Samtidig oppleves det å være korte veier for å finne riktig kompetanse i 
denne avdelingsstrukturen.  

Det poengteres at skillet mellom personal og fag er vanskelig. Avdelingsleder har personalansvar for 
de ansatte i avdelingen mens fagleder har fagansvaret for sin tjeneste, for eksempel PPT eller 
barnevern. Det påpekes at faglederne må jobbe mye med personal til tross for at de ikke har 
personalansvar. Videre er det utfordrende for faglederne å ha oversikt og følge opp de ansatte, da det 
arrangeres avdelingsmøter i avdelingene samtidig, og fagleder kan da naturlig nok bare delta i et av 
møtene. Dette skillet mellom personal og fag beskrives som en viktig utfordring som det må jobbes 
videre med. Samtidig har en respondent opplevd at strukturen fører til forsinkelser, da faglederne må 
ta opp saker som omhandler blant annet økonomi med avdelingsleder. Her kan det ta tid før man får 
svar fra avdelingsleder.   

Det fremkommer av intervjudata at EPA har mye fokus på visjoner og mål, men at man mangler 
konkrete tiltak for hvordan det tverrfaglige samarbeidet skal gjennomføres i praksis. Det mangler ifølge 
en respondent konkrete rutiner for hvordan samarbeidet skal fungere. I intervjudata beskrives dette 
som en utfordring da tjenestene har forskjellige faglige retningslinjer og lovverk som utgjør rammen for 
utøvelsen av tjenestene. Dette regulerer også samarbeidet mellom faggruppene. Videre bør de 
ansatte i EPA ifølge en respondent få større innsikt i hva de ulike tjenestene gjør, samtidig som 
kommunikasjonen mellom tjenestene kan bli bedre.Det fremkommer av intervjudata at EPA har fokus 
på at tjenestene skal jobbe samtidig, og at det ikke skal være et sektorisk løp hvor tjenestene er 
involvert på ulike stadier i en sak. Man har ikke utviklet gode rutiner for dette ennå, men man har 
prøvd det ut i noen saker. Det oppleves som vanskelig og krevende å jobbe slik, samtidig som det 
gjerne kan være formålstjenlig å involvere flere tjenester når man står fast. Det beskrives som en 
utfordring i intervjudata at ansatte i liten grad involveres i valgene ledergruppen tar, og at dette 
medfører motstand fra de ansatte, for eksempel ved implementeringen av FIT. Det fremkommer av 
intervjudata at den nye organiseringen har fungert bedre for avdeling 0-5 enn avdeling 6-17. Avdeling 
6-17 har hatt utfordringer med høy turnover, noe som har medført utfordringer i samarbeidet med 
skolene. Det resulterer i at man ikke får koblet på kompetansen i avdeling 6-17 så tett på skolene som 
man ønsker. Avdeling 0-5 og barnehagene har utviklet et godt samarbeid kommer det frem av 
intervjudata. Samtidig opplever respondentene en positiv utvikling i samarbeidet internt i EPA også i 
avdeling 6-17. Samtidig kommer det frem av intervjudata at andre enheter håpet at omorganiseringen 
i EPA skulle førte til et mer koordinert og helhetlig samarbeid i kommunen, til barn og unges beste. 
Man opplever at dette ikke har blitt realisert.  

 

6.2.3 Prosjekter i barnehagene 
Frogn kommune har en egen barnehageenhet, ledet av enhetsleder som er øverst ansvarlig for de 
kommunale barnehagene. Enhetslederen har i tillegg ansvar for utøvelse av myndighetsoppgaver 
både ovenfor de private og kommunale barnehagene. Det arrangeres styrermøte en gang i uken, hvor 
både kommunale og private barnehager deltar. Alle barnehagene har videre felles plandager. 
Enhetsleder har halvårlige møter med barnehageeiere fra andre kommuner.  

Det fremkommer av intervjudata at barnehagene har et pågående prosjekt der alle barnehagene, også 
de private, skal samles under en paraply (Frogn-barnehagen). Formålet med dette er å ivareta barn 
og foreldre på en mest mulig lik måte. Både kommunale og private styrere er involvert i prosjektet. Det 
jobbes med å få på plass en struktur for samhandlingen mellom kommunale og private barnehager.  

Kommunen opplyser om at barnehageenheten i en årrekke har hatt et prosjekt med å sertifisere ICDP 
veiledere i hver barnehage. ICDP er opprinnelig et foreldreveiledningsprogram, men brukes i 
barnehagene for å bevisstgjøre og styrke de ansattes samspillskompetanse i møte med barn. 
Prosjektet er i år utvidet til å tilby ICDP veiledning med foreldre i gruppe. Spesialpedagogisk team 
(SPT) er ansvarlig for opplæringen.   

Videre har barnehageenheten et samhandlingsprosjekt med EPA. De private barnehagene er også 
med i dette prosjektet. Prosjektet erstatter Kvello-modellen, og har som formål å gi de ansatte i 
barnehagene opplæring i og trygghet nok til å observere barn og kunne melde ved behov. EPA og 
barnehageenheten har nylig hatt sin første heldagssamling, og de barnehageansatte skal i løpet av 
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høsten få opplæring. Det fremkommer av intervju at prosjektet forventes å medbringe mer 
tverrfaglighet gjennom å legge til rette for at personalet i de to enhetene blir kjent med hverandre.  

 

6.2.4 Opplevelser av samarbeidet mellom ulike enheter 
Kultur og frivillighet 

Enhet kultur og frivillighet og EPA samarbeider i noen grad.. Enhetslederne møtes i kommunens 
lederforum. Det kommer frem av intervjudata at dette lederforumet fungerer godt og skaper gode 
personlige relasjoner mellom enhetslederne. Det vises til konkrete eksempler på samarbeid basert på 
denne personlige relasjonen. Kommunen opplyser om at kulturskolens friplasser for barn og unge 
denne høsten er tatt i bruk som et resultat av samarbeid mellom EPA og kulturskolen. Det har videre 
vært dialog omkring fremtidig bruk av EPAs kompetanse i kursing og veiledning av ansatte i enhet for 
kultur og frivillighet. Det er dialog om tettere samarbeid mellom barnevern og fritidsklubbene etter at 
klubbene igjen er etablert på Bølgen. 

Samtidig burde et møtesystem som lederforumet ifølge en respondent bygges nedover i enhetene da 
personlige relasjoner er viktige for samarbeid. Det vektlegges at bedre kjennskap til hverandres 
tjenester gir større muligheter for å ta de i bruk. Ifølge en respondent hadde tjenestene i EPA hatt 
nytte av å få bedre kjennskap til kulturenhetens tilbud. Det vektlegges at kulturenheten har friplasser 
for barn og unge, og at dette kan fungere som gode forebyggende tiltak som gir mestring, trygghet og 
fellesskap for barn og unge med tjenestetilbud i EPA.   

Kommunen opplever at det etablerte samarbeidet mellom EPA og kultur og frivillighet gir grunnlag for 
videre utvikling av samarbeidet. 

Det opplyses om at samarbeidet mellom kultur og frivillighet og skolene fungerer godt.  

Samtidig opplever en respondent at generelt er samarbeidet mellom kulturenheten og de andre 
enhetene med ansvar for ungdom et område med behov for forbedring.   

 

Samarbeid mellom EPA og skolene 

Samarbeidet mellom EPA og skolene oppleves å være et forbedringsområde. Hver skole har 
kontaktpersoner i de ulike tjenestene i EPA, men det fremkommer av intervju at det varierer hvordan 
dette fungerer. Dette har sammenheng med at det har vært store utskiftninger og høy turnover blant 
personalet i EPA. Dette har medført at skolene relativt ofte har fått nye ansatte i EPA å forholde seg 
til, noe som skaffer frustrasjon blant skolene. 

Samtidig er det variasjoner mellom tjenestene i EPA. Skolehelsetjenesten og PPT er jevnlig ute i 
skolene og er godt kjent med skolens personal. De andre tjenestene har i liten grad kontaktflater med 
skolene. Skolene skal ha et skolehelseteam, hvor alle tjenestene i EPA skal delta. Møtene skal 
fokusere på et overordnet utfordringsbilde. Per oktober 2019 er det bare to skoler som har slike team. 
Det poengteres at jevnlige kontaktflater er viktig for å skape et godt samarbeid. Samtidig har 
tjenestene i EPA, med unntak av skolehelsetjenesten, i liten grad kapasitet til å være ute i skolene. 

Fra skolehold informeres det om man mangler kjennskap til hvem personene i EPA er og hva de kan 
hjelpe skolene med. Videre opplever skolene at samarbeidsformen, koordineringen og mandatet til 
EPA er utydelig. Problemstillingen blir tatt tak i, og EPA jobber med å tydeliggjøre og formidle 
hensikten med EPA til skolene. Det fremkommer av intervjudata at skolene er kalt inn til en 
heldagssamling for samarbeid med EPA. 

 

Samarbeid mellom EPA og barnehagene  
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Det fremkommer av intervjudata at på ledernivå fungerer samarbeidet mellom enhetene godt. Selv om 
det oppleves at samarbeidet mellom barnehagene og EPA fungerer godt, oppleves det å være et 
forbedringspotensial knyttet til det å knytte kontakter mellom de barnehageansatte og fagpersonene i 
EPA. Dette jobbes det med i samhandlingsprosjektet som nevnt i del 3.2.4. Det fremkommer av 
intervjudata at de barnehageansatte ønsker at hver barnehage skal ha sine kontaktpersoner i EPA. 
Det opplyses av en respondent at det ikke er avgjort hvordan samarbeidet mellom barnehagene og 
EPA skal organiseres i fremtiden. 

Det kommer frem av intervjudata at helsesykepleierne i helsestasjonstjenesten ikke er ute i 
barnehagene, og at helsestasjonen og barnehagene med fordel kan samarbeide tettere.  

 

Generelt 

Flere respondenter opplever at det tverrfaglige samarbeidet kan bli mer systematisk. De fleste 
respondentene vektlegger at det mangler gode rutiner knyttet til hvordan man skal samarbeide på 
tvers av enheter og tjenester i kommunen. Dette beskrives som et viktig forbedringsområde i det 
tverrfaglige samarbeidet. Samtidig er det en utfordring at de ulike tjenestene i liten grad vet hva 
hverandre gjør og hvilke tjenester de tilbyr.  

Flere respondenter opplever at kommunikasjonen mellom enhetene og tjenestene kan bli bedre. 
Særlig gjelder dette taushetsplikt, hvor det fremkommer av intervjudata at det er mye uklarhet mellom 
tjenestene. Særlig gjelder dette barnevernet. Noen meldere er frustrert over manglende 
kommunikasjon fra barnevernet. En respondent forklarer at dette sannsynligvis gjelder en 
undersøkelsesfase hvor melder ikke får vite mer enn at en undersøkelse starter. I slike tilfeller har 
barnevernet i liten grad anledning til å gi mer informasjon med mindre foreldrene samtykker til dette.  

 

6.2.5 Målstyring 
Enhetene i kommunen måles og rapporterer månedlig på tjenestevise indikatorer til rådmannsgruppen 
og politikerne. Disse indikatorene omhandler stort sett økonomi. Disse måler videre i stor grad volum, 
og ikke nødvendigvis kvalitet. Det kommer frem av intervjudata at man ikke er så fornøyde med disse 
indikatorene, og at man i større grad ønsker indikatorer som måler kvalitet. Samtidig poengteres det at 
dette er vanskelig. Enhetene vil få nye indikatorer med nytt handlingsprogram denne høsten. 

Disse rapportene sammen med styringsdialogen med enhetene og ulike undersøkelser gir 
rådmannsgruppen informasjon om tilstanden i enhetene.  

Kommunen har ikke mål/indikatorer på samarbeid, og rapporterer ikke på dette til kommunalsjef. Dette 
blir diskutert på møter. En respondent fremhever at man bør få indikatorer som kan måle 
gjennomføringen av omorganiseringen. Samtidig framhever en annen respondent at rapportering 
bidrar til å holde trykket oppe, og at man ønsker å ha indikatorer på satsingsområder.   

 

6.2.6 Kompetansetiltak for å styrke og utvikle tverrfaglig arbeid i kommunen 
Av kommunens hjemmesider fremkommer det at for å styrke og utvikle det tverrfaglige arbeidet i 
kommunen rundt barn og unge i risiko har kommunen iverksatt følgende kompetansetiltak: 

 "Sammen om barn og unge" 
Dette er som nevnt i kapittel 2.2.5 en modell som viser kommunens arbeidsmetodikk i den tidlige 
innsatsen overfor barn og unge i risiko. Dette er også en modell for hvordan kommunen skal 
samarbeide tverrfaglig i den tidlige innsatsen rundt barn og unge i risiko. Modellen, som skal 
implementeres høsten 2019, har blitt gått gjennom med de ansatte. Kommunen har som mål at alle 
ansatte skal kjenne til og ta modellen i bruk. 
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 Felles fagdag 
I august 2018 ble det arrangert en felles fagdag med foredragsholder fra Korus Øst, med mål om å 
styrke de ansattes kompetanse på tidlig innsats. 
 
 Felles fagdager "Konfliktnivå og foreldreskap" 
I tillegg har det blitt arrangert et to dagers kurs med fokus på høykonfliktsfamilier. Målgruppen var 
fagpersoner i barnevern og andre som møter barn og familier som har utfordringer i forhold til denne 
problematikken.  
 
 COS – Circle of Security 
Dette kurset er primært for barnehageansatte, men også andre i sektorene oppvekst og helse kan 
melde seg på. Kurset gir en innføring i COS og skal gi økt kompetanse på tema som risikotegn og 
bevissthet i samspillsituasjoner. 
 
 Veiledning- og samarbeidsmøter 
Frogn kommune har jevnlige samarbeidsmøter med BUP Follo, både i enkeltsaker og omkring 
systematisk arbeid. Målet er å gi veiledning, råd og avklaringer i forhold til enkeltsaker og 
systematiske tiltak. 
 
 Nettverk for COS – kursholdere 
Dette er en møteplass for ansatte som er kursholdere i COS- grupper. Målet er å opprettholde og 
utvikle dette kurstilbudet gjennom erfaringsutveksling og evaluering av gjennomførte kurs.  
 
 Nettverk for ansatte som holder familieråd/foreldreråd 
Dette er en møteplass for alle ansatte som gjennomfører familieråd eller foreldreråd. Målet med 
tiltaket er å opprettholde disse tilbudene som en viktig del av tiltakene til kommunen innen tidlig 
innsats. I nettverket utveksles erfaringer og man evaluerer og videreutvikler tilbudet. 
 
Det fremkommer av intervjudata at dette nettverket ikke gjennomføres i kommunen. Samtidig har 
kommunen nettverk med Bufetat og Horten kommune. 

 

6.2.7 Samarbeidsrutiner 
Frogn kommune har opprettet en felles virksomhetsplan inndelt etter enhet. Mål og tiltak er utarbeidet 
på bakgrunn av kommunens handlingsplan, statlige føringer, politiske vedtak, fagkompetanse, behov 
og etterspørsel. Alle tjenestene har videre sin egen virksomhetsplan som definere formålet, hovedmål 
og tiltak i virksomhetene. Virksomhetens formål tydeliggjøres her eksternt og internt.  

De ulike tjenestene og enhetene har utarbeidet rutiner og prosedyrer for nødvendige oppgaver. Disse 
er samlet i kommunens kvalitetssikringssystem Compilo og/eller i tjenestens eget datasystem. Disse 
strukturelle verktøyene skal ifølge kommunens hjemmesider sikre at det jobbes systematisk med tidlig 
identifisering og langsiktig oppfølging av risikoutsatte barn og unge. Alle ansatte er ansvarlige for å 
sette seg inn i rutinene og prosedyrene som gjelder på arbeidsplassen og for å samhandle med andre 
samarbeidspartnere.  

Frogn kommune har utviklet samarbeidsrutiner for samarbeid internt og eksternt i kommunen. Rutinen 
ble sist revidert i 2016, og Enhet for Barn, unge og familier (nå en del av EPA) har ansvaret for å 
revidere planen for samarbeid. Planen gir informasjon om taushets- og opplysningsplikt i 
samhandlingen med andre aktører, med henvisninger til relevant lovverk. Planen gir videre en oversikt 
over eksisterende samarbeidsarenaer. Det kommer frem av intervjudata at rutinen skal oppdateres i 
løpet av vinteren 2020. 
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Det er egne rutinebeskrivelser i Compilo for meldinger til barneverntjenesten og henvisninger til PPT. 
Det er også rutinebeskrivelser for samarbeid omkring barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukere og 
kommunens samarbeid med Krisesenteret og BUP. I tillegg har man samarbeidsrutiner mellom ulike 
aktører, som helsesøstertjenesten, jordmortjenesten og fastlegene.  

Kommunen har videre overgangsrutiner ved helsestasjonen, barnehagene og skolene. Rutinene skal 
sikre at viktig informasjon deles med aktuelle samarbeidspartnere når barnet begynner i barnehage, 
ved overgang i skole og ved eventuelle bytte av barnehage eller skole. Foreldre må samtykke for at 
informasjon deles. Rutinen for overgang fra barnehage til skole ble sist revidert i 2009 og rutinen for 
overgang barnehage-skole og barneskole-ungdomsskole ble revidert sist i 2015.  

PPT gjennomfører rutinebesøk i barnehagene. Etter samarbeidsrutinen for samarbeidet skal dette 
skje 2 ganger i halvåret. Formålet er med utgangspunkt i Barnehagelovens § 19 c sørge for at barn 
med mulig spesialpedagogiske behov blir fanget opp og får sakkunnig vurdering og bistå barnehagen i 
arbeidet med organisasjonsutvikling og kompetanseheving. Det er utviklet en modell med seks trinn 
barnehagen eller foreldre bør følge for å få avklart bekymringer rundt barn: Bekymringsavklaring, 
tiltaksprøving, evaluering av effekt/avklare henvisning, sakkyndig vurdering PPT, enkeltvedtak 
PPT/tiltaksutprøving og evaluering av effekt. Rutinen ble sist revidert i 2019. 

Helsestasjonen har videre en rutine angående vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, som blant 
annet gir informasjon om hvordan helsestasjonen skal følge opp barn i barnehagen, barneskole, 
ungdomsskole og videregående.  

Det fremkommer av intervjudata at skolehelsestasjonen og hver enkelt skole har inngått en skriftlig 
samarbeidsavtale. EPA har videre samarbeidsavtaler med skolene og barnehagene. Avtalene med 
skolene må oppdateres.  

Kommunen har inngått avtale om politiråd med Follo Politistasjon. Politirådet er et forpliktende 
samarbeid med en fast møtestruktur, minimum en gang i halvåret. I tillegg skal lokal politileder minst 
en gang i året informere formannskapet/kommunestyret om kriminalitetsbildet i kommunen. Politirådet 
består av ordfører, rådmann, SLT-koordinator, kommunalsjef for skoler, oppvekst og kultur, 
enhetsleder EPA og 2 representanter for Follo politistasjon. Formålet med samarbeidet er å utveksle 
informasjon, etablere felles problemforståelse og få kunnskap av strategisk betydning innenfor den 
enkelte sektor. Partene skal videre arbeide for å forebygge kriminalitet, rusmisbruk, atferdsproblemer 
og psykiske problemer og utvikle gode oppvekstmiljø. 

 

6.2.8 Samhandlingsarenaer 
Frogn kommune har ulike tverrfaglige samhandlingsarenaer rundt barn og unge i risiko. Frogn 
kommune vektlegger at tverrfaglig samhandling er viktig for tidlig innsats rettet mot risikoutsatte barn. 
Det vektlegges også at samhandling gjør tjenestene i kommunen bedre rustet for å koordinere 
innsatsen slik at oppfølgingen blir mer helhetlig og sammenhengende. 

Tidlig inn er et tverrfaglig team i kommunen som gir kommunen og samarbeidspartnere muligheten til 
å drøfte bekymringer rundt barn så tidlig som mulig. Det avsettes en time til et møte, og teamet jobber 
etter en bestemt struktur. Teamet kan kontaktes når man ønsker tverrfaglige drøftinger og faglige 
innspill eller man er i tvil hvor man skal henvende seg videre. Teamet skal ha oversikt over mulige 
tiltak, både i og utenfor kommunen.  

Kommunen har en kompetansegruppe for gravide rusmisbrukere, som følger dem opp både under 
svangerskapet og etter fødsel. Gruppen består av jordmor, helsesøster, barneverntjenesten, psykisk 
helsetjeneste, kommunelege og NAV. Gruppen skal bidra til at helse- og barneverntjenesten blir satt i 
stand til å oppdage gravide rusmiddelmisbrukere. Gruppen har utarbeidet en metodebruk som 
beskriver faste rutiner og prosedyrer i gruppens arbeid.  

Spesialpedagogisk team (SPT) er organisert i Enhet Barnehage og Spesialpedagogisk team, og gir 
spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder. Teamet består av en leder, spesialpedagoger, 
støttepedagoger, musikkterapeut og skolelogoped. Fokuset er på barnas utvikling. Det gjennomføres 
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månedlige rutinemøter mellom PPT, SPT og barnehagene. Formålet er tidlig innsats, og har fokus på 
barnas utvikling.   

Barnehagene og barneskolene samt barneskolene og ungdomsskolene har overføringsmøter for barn 
med utfordringer. Foreldre deltar i møtet, og det må foreligge samtykke for å dele informasjon. 
Kommunen har utviklet rutiner for disse overgangene.  

Alle offentlige grunnskoler i kommunen skal ha et skolehelseteam, hvor skolens ledelse, sosiallærer, 
PPT, helsesøster og skolens kontaktperson i barnevernet deltar. Teamet møtes etter oppsatt plan. 
Her kan saker drøftes anonymt, eller med navn ved foresattes samtykke. Formålet med møtene er å 
utveksle faglig kompetanse og erfaringer til det beste for barn og unge i kommunen. Det kommer frem 
av intervjudata at bare 2 skoler har skolehelseteam, og at EPA sitt samarbeid med disse skolene 
fungerer bedre enn med de andre skolene. Her vektlegges det at jevnlige møter og kontaktpunkter gir 
et bedre samarbeid. 

Frogn kommune har et beredskapsteam mot mobbing, bestående av leder for familietjenesten, PPT, 
helsesøster, barneverntjenesten og eventuelle andre avhengig av sakens innhold. Teamet bistår i 
mobbesaker der barnehagens og skolens ordinære tiltak ikke har hatt ønsket effekt.  

Det er opprettet skolefravær-team som følger opp skolefravær. Samtidig er det tilpasset 
opplæringsteam (TO-team) i grunnskolen. Det er et skoleinternt TO-team ledet av TO-koordinator ved 
den enkelte skole og består av deltakere fra skolens personale. Teamet møtes minimum 1-2 timer 
hver andre uke. Det er videre et utvidet TO-team bestående av rektor, skolens kontaktperson i PPT, 
TO-koordinator på skolen og eventuelt andre fra skoleledelsen eller andre tjenester for barn og unge i 
kommunen. Teamet møtes minimum 1-2 timer 1 gang i måneden. Teamene har system- og 
individrettede oppgaver. Det er utviklet rutiner og prosedyrer for teamene.  

Det holdes ved behov tverrfaglige møter rundt ungdom på ruskontrakt. Ruskonsulent i kommunen er 
ansvarlig for å koordinere møtene. Aktuelle deltakere er skole, skolehelsetjenesten, ruskonsulent og 
politiet.  

Ansvarsgruppemøter er en måte å samhandle rundt personer med individuell plan. Hensikten med en 
slik gruppe er å sikre tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte tjenester. Søknadskontroet 
for helse- og omsorgstjenester er videre koordinerende enhet i kommunen, med det overordnede 
ansvaret for helhetlige og koordinerte tjenester. Søknadskontoret skal legge til rette for god 
samhandling mellom bruker og tjenesteyter og mellom brukerens tjenesteyterne.  

Videre har EPA som mål å etablere og arbeide i tverrfaglige team på tvers av tjenestene i enheten. 
Det fremkommer av intervjudata at det er startet opp en kompetansegruppe knyttet til å håndtere vold i 
nære relasjoner, som foreløpig har medlemmer fra helsestasjonen og barnevernet. 

Det gjennomføres ulike samarbeidsmøter mellom aktører i og utenfor kommunen. Barneverntjenesten 
og skolelederne har to faste møter i året. Barnevernet samarbeider videre tett med Follo 
barnevernvakt, som bistår barnevernet på kveldstid og helg. 

Frogn kommune har opprettet en samarbeidsavtale med BUP Follo og de seks Follo kommunene. 
Målet med avtalen er en helhetlig tverretatlig og tverrfaglig tjeneste til barn og ungdom mellom 0-18 år 
og deres foreldre. Samtidig skal avtalen bidra til en best mulig gjensidig utvikling av tjenestene. Det 
avholdes to årlige møter mellom overordnet ledelse med beslutningsmyndighet for aktuelle tjenester i 
kommunene og BUP Follo i et administrativt samarbeidsforum. I tillegg arrangert det en felles årlig 
fagdag mellom partene.  

Det fremkommer av intervjudata at kommunen skal ta i bruk stafettlogg, hvor all informasjon om det 
enkelte barn skal samles et sted elektronisk, tilgjengelig for alle relevante tjenester. Stafettloggen er 
ment å gi dokumentflyt for å sikre sårbare barn hjelp. Det skal være en person som gjøres ansvarlig 
for at barnet får hjelp. Stafettloggen har system for ivareta taushetsplikten.  
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6.2.9 Arbeidet med tidlig innsats ved Seiersten ungdomsskole 
Overordnet struktur 

Seiersten ungdomsskole har ca. 370 elever og 50 ansatte. Seiersten ungdomsskole har noen viktige 
roller i arbeidet med tidlig innsats. Inspektør har en viktig rolle i organiseringen av skolen og 
undervisningstilbudet. Videre har skolen miljøarbeider og sosiallærer i delstillinger som jobber tett med 
det psykososiale skolemiljøet. Skolen har videre en helsesøster fra EPA og en skolelos som jobber 
tett med skolefravær. Skolelosen er en ressurs som alle skolene i kommunen deler på. 

Frogn kommune har i stor grad utviklet et planverk for skolenes arbeid med tidlig innsats, blant annet 
en plan for psykososialt elevmiljø, som nevnt i del 2.2.5. I tillegg har kommunen utviklet et felles 
ordensreglement for grunnskolene i kommunen. Samtidig har Seiersten ungdomsskole utviklet egne 
planer, som for eksempel en kvalitetshåndbok for elevenes skolemiljø, handlingsplan for et trygt og 
godt skolemiljø og forventninger til ansatte på Seiersten ungdomsskole for et trygt og godt skolemiljø.  

Samtidig opplever flere respondenter at roller, ansvar og myndighet er uklart, og bør tydeliggjøres.  

Det fremkommer av overføringsskjemaet for overføring av informasjon mellom barneskole og 
ungdomsskole i Frogn kommune at det er vanlig praksis i kommunen at alle relevante dokumenter 
som omhandler eleven samles i en digital elevmappe.  

 

Nye elever 8. trinn 

Inspektørene på skolene i kommunen har et nettverk, med faste møter omtrent 7-8 uke. Arbeidet med 
å ta imot nye 8. klassinger starter høsten før de kommer til ungdomsskolen. Elever på barneskolen 
som trenger et skreddersømt opplegg på ungdomsskolen meldes opp til ungdomsskolen. Før jul får 
skolen beskjed om hvor mange elever som har sakkunnig vurdering, elever med skolefravær og hvor 
mange elever som har dysleksi. Dette gir skolen et vurderingsgrunnlag for å vurdere om skolen må 
utlyse spesialkompetanse til noen elever.  

Før ungdomsskolen får overført informasjon om elevene fra barneskolene skal foreldrene skrive under 
på et overføringsskjema. 

Elever med sakkunnig vurdering som har behov for det, har overføringsmøter med skolen våren før 
det kommer til ungdomsskolen. Her møter de inspektør med hovedansvar for kommende 8. trinn samt 
skolens koordinator for spesialundervisning. Miljøarbeider og sosiallærer kan også delta ved behov. 
Foreldre, elev om den ønsker det, PPT og kontaktlærer deltar fra barneskolen. På disse møtene lages 
det en plan for overgangen. Elevene som ønsker det får besøke ungdomsskolen før skolestart og 
hilse på kontaktlærer. Vanligvis får elevene vite hvem som er kontaktlærer ved skolestart, men de 
elevene som trenger å vite dette for å være trygg får vite dette før sommerferien. 

Skolen samarbeider tett med skolelosen rundt elever med høyt skolefravær, og lager sammen et 
opplegg for å trygge disse elevene før skolestart. 

Hver vår er det besøksdag for nye 8. klassinger i mars. Elevene får en omvisning på skolen og 
ungdomsskolen gir informasjon om skolen. Det arrangeres også foreldremøte for foreldrene til de nye 
8. klassingene.  

En respondent opplever at man har gode rutiner for overgangene mellom skolene i kommunen.  

 

Arbeid med psykososialt skolemiljø 

Det fremkommer av intervjudata at skolen jobber mye med og bruker mye tid på å sette sammen 
klasser som skaper gode klassemiljø. Videre er det et særlig fokus/man jobber ekstra med 
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klassemiljøet ved oppstart i 8. klasse. Ved skolestart er sosiallærer, miljøarbeider og inspektør med 
ansvar for trinnet aktivt inne i 8. klassene for å observere elevene.  

Lærerstaben har videre fokus på sosiale aktiviteter for å danne et trygt, godt og inkluderende 
klassemiljø. Det gjennomføres faste miljøaktiviteter i friminuttene. Det gjennomføres også mange 
samarbeidsaktiviteter i opplæringen for å utvikle og skape gode klassemiljø.  

Skolen jobber mye med tiltak for å bedre og utvikle klassemiljøet. Å flytte elever til andre klasser er et 
sjelden tiltak som bare gjennomføres om andre tiltak ikke fungerer. Dette skoleåret er to elever på 8. 
trinn flyttet til andre klasser. 

Skolen har to timers fellestid på torsdager, hvor det er et sterkt fokus på psykososialt skolemiljø. 

Seiersten ungdomsskole har en kvalitetshåndbok som gir rutiner og retningslinjer for arbeidet med 
elevenes skolemiljø. Administrasjonen skal før skolestart og gjennom skoleåret sørge for at 
uteområdet, utstyr og inventar er i forsvarlig og sikkerhetsmessig stand. Rektor og inspektør er innom 
alle klasser og snakker om skolens arbeid med trygt og godt skolemiljø i løpet av første skoleuke. 
Hver klasse skal videre lage egne klasseregler basert på skolens ordensreglement. Skolen har en 
inspeksjonsplan, og det gjennomføres inspeksjoner i alle friminutt. Alle nyansatte skal gjennomføre 
obligatorisk opplæring i antimobbearbeid.  

Skolen har i kvalitetshåndboken rutiner for hvordan aktivitetsplikten skal håndteres. Det kommer frem 
av kvalitetshåndboken at det er utarbeidet forventninger til de ansatte, som blant annet omhandler 
aktivitetsplikten. Hvert semester går personalet sammen gjennom felles standarder for når voksne 
skal gripe inn/varsle ved brudd på § 9A og skolens handlingsplan mot mobbing. Kontaktlærer og 
sosiallærer kjører videre faste samtaler med utsatte elever.  

Av intervjudata fremkommer det at man opplever at aktivitetsplikten sitter i ryggraden hos de ansatte 
og at den er implementert blant de ansatte. Videre opplever man at skolen har gode rutiner for dette.  

Seiersten ungdomsskole bruker elevundersøkelsen og klassetrivsel som læringsmiljøundersøkelser. 
Elevundersøkelsen er en nasjonalt utformet anonym undersøkelse der elevene får si sin mening om 
læring og trivsel i skolen. Det stilles nasjonale krav om at elevundersøkelsen gjennomføres på 7. og 
10. trinn6. Det kommer frem av Frognskolens kvalitetsmelding at elevundersøkelsen gjennomføres på 
5-10. trinn i kommunen. Klassetrivsel er en ikke-anonym undersøkelse som kontaktlærer kan designe 
for klassen. Denne skal gjennomføres minst en gang i halvåret.  

Skolen arrangerer foreldremøter før høstferien. Møtet er delt i to, hvor første del er samlet for hele 
trinnet og del 2 klassevis. I fellesdelen blir det gitt informasjon om § 9 A i opplæringsloven, skolens 
planverk, forebyggende arbeid og tiltak. I klassedelen får foreldre og kontaktlærere bli bedre kjent, og 
klassekontakter blant foreldrene velges. Skolen forventer at foreldrene skal arrangere en sosial 
aktivitet i semesteret.  

Samtidig gjennomføres også utviklingssamtaler med elevene før høstferien, hvor elev og foreldre får 
anledning til å snakke med kontaktlærer på tomannshånd.  

 

Læringsmiljøprosjektet 

Det fremkommer av Frognskolens kvalitetsmelding 2017-2018 at Seiersten ungdomsskole sammen 
med Drøbak skole og Frogn videregående skole deltar i det nasjonale læringsmiljøprosjekt. Også PPT 
deltar i prosjektet, representert med fagleder og PPT-rådgiverne tilknyttet Drøbak skole og Seiersten 
ungdomsskole.  

Det fremgår av Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider at dette er et toårig prosjekt, hvor 
deltakerskolene jobber med tema som læringsmiljø, forebygging, avdekking og håndtering av 
mobbing, regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling. Skolene får veiledning av team fra 
                                                           
6 https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/  
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Læringsmiljøsenteret7. Det fremgår av intervjudata at et formål med prosjektet er å gjennomføre tiltak 
for å bedre elevmiljøet på skolen. 

Det fremgår av intervjudata at Seiersten ungdomsskole nå er inne i det andre året i prosjektet. Fjoråret 
ble brukt på å designe prosjektet, mens det skal implementeres i år. Det fremkommer av intervjudata 
at det har vært utfordrende å implementere prosjektet hose de ansatte på skolen. I den anledning er 
plangruppen, som består av leder for hvert trinn, involvert i arbeidet med prosjektet.  

Det fremgår av intervjudata at ideen er at når prosjektet er over skal PPT holde i det videre. 

 

Resultat av arbeidet med tidlig innsats 

Resultatene fra 10. trinn på elevundersøkelsen offentliggjøres på Skoleporten. Elevundersøkelsen 
2018 viser at skolen skårer godt på faglige utfordringer og trivsel, med en verdi på 4.4 av totalt 5. 
Skolen skårer samtidig dårlig på vurdering for læring, motivasjon og elevdemokrati og medvirkning. 
Skolens resultat ligger noe under resultatene for grunnskolene i kommunen samlet. Samtidig viser 
innsamlet dokumentasjon fra ungdomsskolen at resultatene er på omtrent samme nivå som Akershus 
fylkeskommune.  

Skolen har hatt en positiv utvikling siden 2014, med en liten økning på alle temaer i 
elevundersøkelsen. Samtidig vektlegger Utdanningsdirektoratet at størrelsen på utvalget er viktig når 
man sammenligner resultat over tid. Med et lite utvalg som på Seiersten ungdomsskole bør 
forskjellene over tid være store for at man skal kunne feste lit til at det har skjedd en reell endring.8 
Dette har skolen hatt på temaet utdanning og yrkesveiledning, hvor skolen hadde en skåre på 3.3 i 
2014 og 4.0 i 2018. 

Elevundersøkelsen inneholder også en oversikt over andel elever som opplever mobbing på skolen. 
For Seiersten ungdomsskole er denne informasjonen ikke offentliggjort. Det fremkommer av 
Skoleportens publiseringsregler at resultatet ikke vises om 1-4 elever svarer at de opplever mobbing 
på skolen.  

Innsamlet statistikk fra Seiersten ungdomsskole viser at det var 49 elever med høyere fravær enn 
10% i juni 2019. Skolen hadde 4 saker hvor det ble satt inn tiltak i forbindelse med høyt fravær. 
Skolelosen var involvert i 2 av disse sakene. I januar 2019 var det 87 elever med høyere fravær enn 
10%. I 2 saker ble det satt inn tiltak i forbindelse med høyt fravær, og skolelosen var involvert i 1 sak. 

Seiersten ungdomsskole hadde videre i januar 2019 8 elever med aktivitetsplan. I juni 2019 var det 4 
elever med aktivitetsplan. Aktivitetsplan skal utarbeides når det settes inn tiltak for at en elev skal få et 
trygt og godt skolemiljø. Skolen oppgir at alle sakene har nå blitt avsluttet. Frogn kommune har basert 
på utdanningsdirektoratet sin mal utarbeidet en mal for aktivitetsplan som Seiersten ungdomsskole 
bruker. Skolen skal her sette inn tiltakene som gjennomføres, hvem som er ansvarlig for tiltakene, 
hvor lenge de varer og når de skal evalueres. Planen inneholder informasjon om elev og foreldres 
klagerettigheter til fylkesmannen. 

Av intervjudata fremkommer det at Seiersten ungdomsskole har et dårlig fysisk skolemiljø. Det er den 
eldste ungdomsskolen i landet samtidig som skolen har brakker. Det er ikke rom til å samle grupper av 
elever da skolen er stappfull. En utfordring med det fysiske miljøet som trekkes frem er at det 
vanskeliggjør å fange opp elever som kan gjemme seg. Skolen har samtidig fokus på å ha gode 
inspeksjonsordninger på skolen. 

Sosiallærer og miljøarbeider er sentrale roller i oppfølgingen av elever som strever og som ikke har 
det trygt og godt. Sosiallærer har 60% stilling, og dens primæroppgave er hjelpe elever i forbindelse 
med sosiale forhold som innvirker på læring og utvikling. Dette kan eksempelvis være elever som 
                                                           
7 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/tilbud-om-kompetanseutvikling-miljo-og-mobbing/eksterne-
veiledere-laringsmiljoprosjektet/  
8 https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/seiersten-
ungdomsskole/hjelptiltolkning  
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strever med å finne seg til rette på skolen, konfliktløsning og utfordringer i forhold til andre elever. 
Sosiallærer gjennomfører samtaler med enkeltelever og grupper av elever, observerer og samarbeider 
tett med kontaktlærere, helsesøster og ledelsen ved skolen. Det opplyses om at den 60% stillingen 
sjelden strekker til, og at det til enhver tid er venteliste på elever som har behov for samtaler. Det 
opplyses om at det for tiden er 54 elever som strever, og har behov for oppfølging.  

Miljøarbeiderstillingen er redusert dette skoleåret, til 14%. Miljøarbeideren hadde forrige skoleår 
ansvar for å arrangere og administrere aktiviteter i midttimen. Dette gjennomføres ikke dette skoleåret 
da miljøarbeiderstillingen er redusert.  

Skolelosen er en felles ressurs for alle skolene, og skal særlig være en ressurs for elever med høyt 
fravær. Det fremkommer av intervjudata at skolelosen har fokus på systematisk og strukturert 
forebyggende arbeid i skolen.  

Skolelosen og sosiallærer deltar i skolens TO-team og spesialpedagogiske team. Man opplever at 
noen saker løses i disse teamene. Særlig To-teamet beskrives som nyttig da man kan diskutere 
sårbare elever. Sosiallærer har videre jevnlige møter med skoleledelsen omkring § 9 A. Miljøarbeider 
var med på disse møtene forrige skoleår, men har ikke tid nå som stillingen er redusert.  

I tillegg er helsesøster fra EPA sentral i oppfølgingen av elever som strever.  

Det fremkommer av intervjudata at flere respondenter mener skolen mangler kapasitet til å følge opp 
elever som trenger hjelp. Man opplever at alle elever får litt hjelp, men ikke så mye hjelp og støtte som 
de trenger. Flere respondenter gir inntrykk av at det hadde vært formålstjenlig med flere 
omsorgspersoner i skolen. 

Samtidig opplever flere respondenter at man driver mye med brannslukking, og at det blir lite tid til 
forebygging. Omsorgspersonene på ungdomsskolen skulle helst hatt tid og anledning til å sette seg 
inn i elevene fra barneskolen som skal begynne på ungdomsskolen. Flere respondenter opplever at 
skolen sliter med tidlig innsats, og at man kommer for sent inn, når elevene strever. Det kommer frem 
av intervjudata at det hadde vært nyttig med tilgang til aktivitetsplaner fra barneskolene, noe som ville 
vært nyttig som forebyggende arbeid på ungdomsskolen. Videre mangler man struktur på arbeidet 
med tidlig innsats da samarbeidet ikke er strukturert, roller og ansvar ikke er avklart og ansvarsdeling 
er en utfordring. 

Det kommer frem av intervjudata at lærerne har ulike praksiser. Skolen har fokus på å utforme en mer 
lik praksis mellom lærerne, og jobber mye med caseopplegg, noe som oppleves som nyttig.  

Det vektlegges i intervjudata at skolen har skreddersydde opplegg for mange elever, og at man 
opplever at disse virker. I slike saker har skolen jevnlige møter med elev, foresatt og lærere for å 
justere skreddersømmen. Skolen nevner flere eksempler på saker hvor elever med sosiale 
utfordringer gjennom skreddersydde opplegg har fått en positiv utvikling både faglig og sosialt i 
skolemiljøet. Samtidig nevnes det som et problem at skolen ikke kan hente elever med skolevegring. 
Videre kan ikke skolelosen dra hjem til alle og skolelosen er en begrenset ressurs som alle skolene 
må dele på.  

Det kommer frem av intervjudata at det samtidig er elever skolen ikke klarer å håndtere, hvor skolen 
har brukt opp verktøykskassen. Slike elever trenger ofte noe mer oppfølging enn på skolen, og gjerne 
på ettermiddag/kveld, hvor skolen ikke kan bidra. Det påpekes at dette ofte er relatert til psykisk helse. 
I slike saker stopper saken opp hos skolen da man ikke får koblet andre aktører i kommunen på saken 
når skolen trenger hjelp. Samarbeidet med EPA fungerer dårlig, og gjennomføres sjelden. Skolen har 
fått et kontaktnummer i EPA, men skolen opplever at man ikke alltid får kontakt. Dette gjør at 
skolelosen fort blir en erstatning for kompetansen i EPA. Videre oppleves det at man få finne egne 
veier og kontakter i EPA og unngå systemet for å få hjelp fra EPA. Samtidig opplyses det i intervju at 
dette har sammenheng med at det har vært store utskiftninger i kontaktpersoner hos EPA grunnet 
utskiftninger og turnover.  

Samtidig har skolen godt samarbeid med PPT og helsesøster, som er jevnlig til stede på skolen. Dette 
bidrar til at representantene fra helsestasjon og PPT blir godt kjent med personalet på skolen. For 
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EPA ellers oppleves det at man mangler gode rutiner for samarbeidet, og at man ikke helt vet hva de 
kan bidra med.  

Det fremkommer av intervjudata at skolene per oktober 2019 er kalt inn til heldagssamling for 
samarbeid med EPA. 

Det fremkommer av intervjudata at spesialundervisningstilbudet på skolene er sårbart. Alle skolene 
har en ansvarlig som holder tilbudet gående, men det er få med kunnskap om spesialpedagogikk, og 
de som har kunnskap har ikke tid og rom til å dele det med andre.  

 

6.3 Kompetanse og kapasitet 

6.3.1 Kompetanse i kommunens overordnede planer 
Det kommer frem av kommunens hjemmesider at kommunen vil styrke den tidlige innsatsen overfor 
barn, unge og familier i risiko ved å: 

 Øke ansattes kompetanse på risiko- og beskyttelsesfaktorer/ tegn på bekymring 
 Øke ansattes handlingskompetanse ved bekymring rundt barn, ungdom og familie 

I kommuneplanen 2013-2025 vektlegges det at en tverrfaglig kompetanseutvikling i kommunen er 
viktig. Det kommer frem av årsmeldingen 2017 at arbeidsgiverstrategien og overordnet strategisk 
kompetanseplan gir kommunen en tydelig retning for å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse. 
Kompetansebehov innen tidlig innsats dekkes også av disse dokumentene. 

I kommuneplanen 2013-2025 vektlegges samhandlingskompetanse i oppveksttjenestene som viktig 
for at kommunen skal kunne gi vellykket bistand. Samtidig er det viktig for kommunen å heve 
kompetansen blant de ansatte og utnytte kompetansen mest mulig effektivt.  

Frogn kommune har i kommuneplanen som mål å tiltrekke seg relevant kompetanse i alle ledd. 
Samtidig skal kommunen stimulere til organisatorisk, faglig og personlig utvikling. Den strategiske 
kompetanseplanen legger føringer for kommunens kompetanseutvikling. Lederne i kommunen skal ha 
høy grad av lederkompetanse.  

Av årsmeldingen 2018 kommer det frem at kommunen har som mål å ha 2 ICDP-veiledere i alle 
barnehagene. Kommunen har to ICDP-trenere som kan sertifisere veiledere. Samtidig har kommunen 
fokus på relasjonskompetanse gjennom programmet COS-p. Samtidig fremkommer det at det er et 
økt behov for psykologkompetanse.  

Det fremkommer av intervju at kommunen satser på familiene, og vektlegger at familiene skal 
involveres i kommunens arbeid. Videre opplever ledelsen i kommunen at det er viktig at lærere, 
barnehagelærere og assistenter som jobber med barn og unge har riktig kompetanse når det gjelder 
barn med sammensatte behov. Dette oppleves som viktig for å fange opp problemer tidlig.  

 

6.3.2 Kompetanseutvikling i Enhet for psykososialt arbeid 
Kompetanseplan  

EPA har utviklet en kompetanseplan. Kompetanseutviklingen skal bidra til at de tiltak som iverksettes 
bygger på likeverd og eierskap. Det er budsjettert med 3000 kr. per ansatt i 100% stilling i 2019. I 
kompetanseplanen vektlegges det at det er to typer kompetanseutvikling: Vedlikehold og oppdatering 
av nødvendig kunnskap og ny kunnskap.  

Vurderingsgrunnlaget for avgjørelser om kompetanseutvikling skal bygge på enhetens/kommunens 
satsningsområder og forskningsbasert kunnskap. Enheten prioriterer felleskurs, store nasjonale 
konferanser og e-lærings kurs. Samtidig skal kurs bidra til tverrfaglig samarbeid og samtidig jobbing. 
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Ressursene skal fordeles rettferdig. Avdelingsleder avgjør ønsker om kurs og utdanning. Veiledning 
skal fortrinnsvis gis internt. Hver fagkoordinator har ansvar for dette innenfor sitt fagområde. 
Avdelingsleder har ansvar for helhetlig fagutvikling.  

Av kompetanseplanen kommer det frem at EPA har følgende satsningsområder: 

 Familieråd 
 Motiverende samtale 
 Cos-p 
 KIB og KID kurs 
 FIT 
 Utsett (veiledningsprogram til foreldre) 
 Vold i nære relasjoner 
 Oppfølging av barn som pårørende 

Om nye satsingsområder skal vurderes må disse være en videreutvikling av disse 
satsningsområdene. 

 

Plan for kompetanseutvikling  

EPA har utviklet en plan for kompetanseutvikling. Enheten har her fem overordnede mål: 

 1: Medarbeidere og ledere har oversikt over enhetens samlede kompetanse 
Dette gjøres ved å lage et system for oversikt over den enkeltes kompetanse og kompetanseutvikling. 
Hver ansatt har videre et kompetansekort som oppdateres regelmessig etter kompetanseutvikling.  
 
 2: Enheten skal ha oversikt over hvilken kompetanse man mangler og trenger for å løse oppgaver 

nå og i fremtiden 
Enheten henter inn informasjon og analyserer hvilke oppgaver enheten løser og hvilke oppgaver 
enheten ikke løser. Rapporter skal månedlig hentes ut av fagsystem og styringssystem. I tillegg skal 
dette være tema minst 2 ganger på avdelingsmøter i året. Enheten skal også følge med, vurdere og 
planlegge for nåværende og fremtidige oppgaver. Enheten skal også søke etter den kompetanse man 
ønsker og gi nyansatte den oppfølgingen de har behov for.   
 
 3: De ansatte kjenner hverandre, deler kompetanse og gjør hverandre gode 
Dette skal gjennomføres ved å ha fokus på kollegaveiledning, tverrfaglig i samarbeid i team og 
enkeltsaker, uformelle bli kjent-aktiviteter og oversikt over ansatte og roller.  
 
 4: Medarbeiderne opplever at det er rom både for felles og individuell kompetanseheving 
Enheten skal her utvikle en kompetansehevingsplan samt tematisere fellesfaglige 
kompetansehevingsbehov tjeneste- og avdelingsvis.  
 
 5: Medarbeiderne opplever at de får mulighet til å anvende felles kompetanseheving og individuell 

kompetanseheving 
Dette skal skje ved å avsette tid til felles kompetanseheving, ha tilstrekkelig med COS-sertifiserte 
medarbeidere og at medarbeidere som har fått kompetanseheving skal dele det man har lært med 
andre. Medarbeidere som har deltatt i kompetanseheving skal også lage en kort plan for hvordan 
denne kunnskapen skal brukes i egen praksis.  
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Oversikt over de ansattes kompetanse 

Vi har fått tilsendt en oversikt over den enkelte ansatt i EPA sin kompetanse9. Oversikten viser den 
enkelte avdeling sin samlede kompetanse. Dette inkluderer utdanning, videreutdanning og 
sertifiseringer. Enhetsleder i EPA er barnevernspedagog med videreutdanning i ledelse, veiledning og 
prosjektledelse. Tabellen under viser kompetansen i avdeling 0-5: 

Tjeneste Kompetanse Videreutdanning 

Avdelingsleder Spesialpedagog Nevropsykologi og COS-
sertifisert 

Helsestasjonstjenesten 5 helsesykepleiere 

1 jordmor  

1 helsesekretær 

1 vold i nære relasjoner og tiltak 
mot seksuelle overgrep barn 

1 psykiatrisk sykepleier  

2 ammeveiledning  

4 COS-sertifiserte 

PPT 1 førskolelærer 

1 spesialpedagog 

1 logopedi og «foreldre som 
språklig ressurs» 

1 COS-sertifisert 

Psykisk helse 1 klinisk sosionom Seksuell helse, boligsosialt 
arbeid, tverrfaglig psykisk 
helsearbeid og COS-sertifisert 

Familietjenesten 1 barnevernspedagog 

1 psykolog 

1 førskolelærer 

1 familieterapi, 
spiseforstyrrelser, Marte Meo og 
COS-sertifisert 

1 ICDP-sertifisert 

1 tverrfaglig psykososialt arbeid 

Barnevernet 2 barnevernspedagoger 

1 sosionom 

2 COS-sertifisert 

Tabell 1. Kompetanse i avdeling 0-5 EPA. 

 

  

                                                           
9 Av hensyn til prosjektets ramme, og EPAs sentrale rolle i arbeidet med tidlig innsats, har vi begrenset kartleggingen av de 
ansattes kompetanse til EPA. 
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Tabellen under viser kompetansen i avdeling 6-17: 

Tjeneste Kompetanse Videreutdanning 

Avdelingsleder Sosionom Tar master i ledelse 

Skolehelsetjenesten 9 helsesykepleiere 

1 sykepleier 

1 vernepleier 

3 videreutdanning psykososialt 
arbeid med barn og unge 

1 master i 
kommunehelsetjeneste 

1 psykologi og sexolog 

1 psykisk helse 

1 rus 

PPT 4 spesialpedagoger 

1 psykolog 

 

Psykisk helse 1 psykolog Fordypning i familiearbeid 

Familietjenesten 1 psykolog 

1 barnevernspedagog 

1 master i familiebehandling  

Barnevernet 5 barnevernspedagoger 

1 politiutdannet 

1 sosialpedagog 

1 master i sosialt arbeid 

Tabell 2. Kompetanse i avdeling 6-17 EPA. 

Kommunen opplyser om at avdelingen har 11 sertifiserte Cos-p veiledere. 

I avdeling voksne er avdelingsleder barnevernspedagog med videreutdanning i veiledning, systemisk 
grunnlagsforståelse, familieteori og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge. Avdelingen har 
4 sykepleiere, hvor 3 har videreutdanning i psykisk helsearbeid, psykisk helse og rus. 1 har mellomfag 
i psykologi. Videre er det 2 hjelpepleiere, hvorav en har videreutdanning i psykisk helsearbeid. Det er 
1 vernepleier med videreutdanning i veiledning. 1 har master i kriminologi. Det er 4 barneverns-
pedagoger med videreutdanning i tema som rus og metoder som familieterapi og Marte Meo. 
Avdelingen har videre en sosionom med videreutdanning i rus og psykisk helse og 1 lærer med 
kompetanse i praktisk pedagogikk. 1 tømrer har videreutdanning i boligsosialt arbeid. Avdelingen har 
4 ufaglærte. Det informeres om at flere ansatte har sertifisering i COS-p, KID- og KIB-kurs. 

Alle tjenestene i avdeling 0-5 har ansatte med COS-p sertifisering. Ingen i avdeling 6-17 har dette. 
Kommunen opplyser at flere ansatte skal sertifiseres i COS-p i løpet av høsten. Videre har ansatte i 
avdeling 0-5 sertifisering i ICDP og videreutdanning i Marte Meo og familieterapi samt KID- og KIB-
kurs. En ansatt i avdeling 6-17 har videreutdanning i familiebehandling. Avdeling voksne har 
videreutdanning i Marte Meo og familieterapi. 
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Flere ansatte har videreutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid. 

Flere respondenter vektlegger i intervju at det er lagt til rette for og at man har fått gode muligheter til å 
ta videreutdanning.  

 

6.3.3 Kompetanseutvikling i andre enheter 
Det fremkommer av intervjudata at kultur og frivillighet trenger kompetanse innen konfliktdempende 
kommunikasjon. Enheten har utviklet en plan for å gjennomføre opplæring i dette. Enheten har 
involvert EPA som skal lære opp de ansatte i kultur og frivillighet. Man begynner med fritidsklubbene, 
og etter hvert skal resten av avdelingene i enheten få opplæring i konfliktdempende kommunikasjon.  

I barnehageenheten har de fleste barnehagene to ICDP-veiledere. Enheten har fått ekstra midler til 
ICDP-opplæring, og vurderer for øyeblikket hvordan disse midlene skal brukes. Videre jobber 
barnehagene aktivt med kompetanseutvikling i ulike prosjekter. Det kommer frem av intervjudata at 
det er viktig å få de barnehageansatte til å skjønne at det som skjer i barnehagene kan ha 
konsekvenser senere i livet. Dette er et av formålene med samhandlingsprosjektet med EPA. Videre 
jobber man med å øke de barnehageansatte sin kompetanse på risikofaktorer, bekymringstegn og 
handlingskompetanse rundt når man skal melde opp barn til EPA i dette prosjektet. Disse prosjektene 
er beskrevet nærmere i kapittel 3.2.4. Samtidig trener pedagogiske ledere på hvordan de skal utøve 
fagledelse, og alle nyansatte barnehagelærere får veiledning.  

Skolene har fellestid hvor det blant annet er fokus psykososialt skolemiljø. Flere skoler er med i et 
læringsmiljøprosjekt med mål om å gjennomføre tiltak for å bedre elevmiljøet og elevenes utvikling.  

 

6.3.4 Kompetanse og kapasitet 
Det kommer frem av årsmeldingen for 2018 at kommunen selv opplever at den hovedsakelig har 
rekruttert den kompetansen det har vært behov for. Det har imidlertid vært utfordrende å rekruttere 
innen noen fagområder.  

I barnehageenheten informeres det om at man sliter med å få tak i barnehagelærere. Det har 
sammenheng med blant annet dyre boliger i kommunen og dårlig kollektivforbindelse. Kommunen er 
opptatt av å ta godt vare på praksisstudenter for å rekruttere dem til kommunen etter fullført 
utdanning. Samtidig kommer det frem av intervjudata at kommunen oppfyller bemanningsnormen i 
barnehagene. Kommunen har videre full barnehagedekning og barnehagene har ledig kapasitet.  

Kultur og frivillighet opplyser at de ikke har rekrutteringsvansker. Det er få jobber tilgjengelig og mange 
søkere. Samtidig har enheten god kapasitet da Frogn i forhold til sammenlignbare kommuner satser 
på kultur. Dette viser i KOSTRA-statistikk, hvor kommunen har betydelig høyere investeringsutgifter 
på kultur enn sammenlignbare kommuner.  

Skolene vil på sikt få problemer med lærere som går ut med pensjon. Skolene har per nå tiltrukket seg 
kvalifisert kompetanse. Samtidig kommer det frem av intervjudata at skolene mangler kunnskap om 
det elevene sliter med, som for eksempel psykisk helse og atferdsproblematikk. Videre oppleves det å 
være manglende kapasitet i skolene til å hjelpe elevene med dette og å jobbe forebyggende med det 
psykososiale miljøet. Ved Seiersten ungdomsskole er det for eksempel en sosiallærer i 60% stilling 
som jobber med 54 elever. Fra intervjuer med ansatte i skolen kommer det frem at det oppleves å 
være for få personer som jobber med det sosiale i skolen. 

Det fremgår av intervjudata at EPA, med unntak av helsestasjonstjenesten, ikke har kapasitet til å 
være mye ute i skolene og barnehagene. Samtidig kommer det frem at skolene ønsker tettere 
oppfølging, veiledning og bistand fra EPA rundt utsatte barn og unge.  

Fra skolehold kommer det videre frem at det savnes tilgang til psykologer. Skolene har per nå tilgang 
til 1 psykolog, som skal dekke alle elevene som strever.  
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Innenfor EPA kommer det frem at barnevernstjenesten, helsestasjonstjenesten og PPT har hatt høy 
turnover de siste årene. Barnevernstjenesten og PPT har videre mange nyansatte med lite erfaring. 
Videre har man få erfarne ansatte i disse tjenestene. Helsestasjonstjenesten opplever flere uerfarne 
ansatte enn før, og særlig i skolehelsetjenesten. Samtidig er det en god blanding mellom erfarne og 
nyutdannede helsesykepleiere. Videre har det også vært mye utskiftninger på skolene. 

Det kommer frem av intervjudata at dette har konsekvenser for tjenestene sin kapasitet. Innenfor 
helsestasjonstjenesten frykter man at arbeidet med ungdomshelse vil bli sårbart grunnet turnoveren. I 
barnevernet har man i 2019 til tider slitt med å overholde tidsfristene i undersøkelsessaker (3 
måneder). I valget mellom å holde fristen og bruke tid for å gjøre gode undersøkelser velger man det 
siste. Videre vektlegges det at det tar 2 år å bli en dreven kontaktperson i barnevernet, og at ingen 
som jobber med undersøkelse og tiltak har jobbet førstelinje barnevern i 2 år. Dette gjør at ting tar 
ekstra lang tid. Det går også utover dokumenteringen som henger igjen. Det informeres om at 
barnevernet jobber med en plan for å rydde opp i dette.  

KOSTRA-statistikk viser at barnevernet i 2018 holdt tidsfristen i 98 % av sakene med 
saksbehandlingsfrist på 3 måneder. I 2017 var dette tallet 89 % og 2016 96 %.   

Samtidig har PPT kapasitetsutfordringer, som viser seg i venteliste og lang saksbehandlingstid for 
sakkunnige vurderinger.  

Av intervjudata fremgår det at er en komplisert årsakssammenheng bak den høye turnoveren. En 
viktig faktor er konkurranse på lønn med nabokommunene, og særlig Oslo. Samtidig har 
omorganiseringen i EPA vært krevende. Videre er det vanskelig å få tak i folk med erfaring, noe som 
har sammenheng med at alle kommunene har fått statlige tilskudd øremerket til stillinger innenfor 
disse fagområdene.  

Flere respondenter opplever at kompetansen i kommunen ikke er satt i system. Videre opplever flere 
respondenter at kommunens hjelpeapparat er en mystisk høyborg, der man ikke vet hva de andre 
tjenestene kan gjøre og bistå med. En respondent mener at kommunen har en utfordring i forhold til å 
bruke fagkompetansen riktig.  

Flere respondenter oppgir at de mener kommunen mangler nødvendig kompetanse for å gi barn og 
unge den hjelpen de trenger. Atferdsvansker (sosiale og emosjonelle utfordringer knyttet til utagering, 
sinne og aggresjon), alvorlig skolefravær og gjennomgripende utviklingsforstyrrelse 
/autismespekterforstyrelser nevnes av en respondent som spesifikke områder hvor kommunen trenger 
å styrke kompetansen. På disse områdene har man videre merket en kraftig økning i antall saker de 
siste årene.  

Videre opplever flere respondenter at kommunen ikke har nødvendig kapasitet til å drive 
forebyggende innsats. Videre mener en respondent at kommunen har en begrenset forståelse av å se 
behovet for forebyggende tilbud og tiltak på fritiden som eksempelvis utekontakter, oppsøkende 
miljøarbeidere og ambulerende ruskonsulenter som kan drive oppsøkende arbeid mot barn og unge.  
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Vedlegg 2 Dokumentliste 
Kommunale planer 

 Akka bakka topp stopp plan for godt psykososialt miljø i Frogn barnehagene. Forebygging og 
forhindring av mobbing i barnehagen 

 Folkehelseoversikt 2019 
 Folkehelserapport 2018 
 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Frogn kommune 
 Handlingsplan for arbeid mot vold i nære relasjoner 
 Handlingsprogram 2018-2021 med budsjett 2018 
 Hver dag teller – veileder for bekymringsfullt og alvorlig skolefravær 
 Ingen ut av rekka går Plan for godt psykososialt miljø i Frognskolen 
 Kvalitetsmelding for Frognskolen 2017-2018 
 Kommuneplan 2013-2025 
 Kommuneplan samfunnsdelen 2019-2031 
 Sammen om barn og unge fra bekymring til handling – Tidlig identifisering og oppfølging av barn 

og unge i risiko 
 Tematisk underlagsnotat samfunnsdelen 2018-2030 folkehelse og livskvalitet i Frogn  

 

Rutiner og samarbeidsavtaler 

 Avtale om politiråd mellom Frogn kommune og Follo politistasjon  
 Enhet for barn, unge og familier Rutiner for samarbeid internt og eksternt i kommunen 
 Helsestasjon – Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep 
 Overgang fra barnehage til skole 
 Rutine for overgang barnehage-skole og barneskole-ungdomsskole 
 Rutinebesøk – møte mellom barnehagen og PPT 
 Samarbeidsavtale mellom skolehelsetjenesten og Dal barneskole i Frogn kommune 

 

Dokumentasjon fra Frogn kommune 

 Beredskapsteam mot mobbing 
 Kommunens hjemmesider 
 Ledelse i Frogn 
 Oppsøkende miljøarbeidertjeneste 

 

Dokumentasjon fra Enhet for psykososialt arbeid 

 Kompetanseoversikt 
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 Kompetanseplan for Enhet for psykososialt arbeid 

 Kompetanseutvikling EPA 

 Orientering 

 Organisering ny enhet 

 Prinsipper for ledelse i Enhet for psykososialt arbeid 

 Systemrevisjon 2019 

 

Dokumentasjon fra Enhet kultur og frivillighet 

 Handlingsplan enhet for kultur og fritid  

 Enhet kultur og frivillighet – systemrevisjon 2019 

 Sisterhood Drøbak 
 

Dokumentasjon fra Seiersten ungdomsskole 

 Alvorlig skolefravær ungdomsskole 2019 
 Dokumentasjon fra Seiersten ungdomsskole 
 Elevundersøkelsen 
 Fraværsoversikt 
 Kvalitetshåndbok for elevenes skolemiljø Seiersten ungdomsskole 
 Internt overføringsskjema før overgang til ungdomsskole 
 Mal for skolens plan når de skal sette inn tiltak – et eksempel på oppsett 
 Overføring av informasjon mellom barneskole og ungdomsskole i Frogn kommune 
 Seiersten ungdomsskoles handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 
 Skolefravær april 2019 
 Skolefravær status januar 2019 
 Sosiallærers oppgaver på Seiersten 
 Utviklingssamtale skjema vår 8-10. trinn 
 Årshjul for inspektører – overgang barneskole/ ungdomsskole 

 

Andre nettsider 

 Elevundersøkelsen10  
 Elevundersøkelsen Frogn kommune11 
 Elevundersøkelsen Seiersten ungdomsskole12 
 Elevundersøkelsen – Hjelp til tolkning13 

                                                           
10 https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/ 
11 https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/frogn-
kommune?orgaggr=a&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&fordeling=2  
12 https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/seiersten-
ungdomsskole?enhetsid=975272915&vurderingsomrade=6&underomrade=48&skoletype=0&skoletypemenuid=0&sammenstillin
g=1  
13 https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/seiersten-
ungdomsskole/hjelptiltolkning  
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 KOSTRA – statistikk om barnehager, grunnskoler, kultur og psykisk helse og rus 
 Ungdata-undersøkelsen 2019: Ungdomsskoleelever i Frogn kommune 
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Vedlegg 3 Revisjonskriterier 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1992: Lov om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven)  
Kravet om internkontroll følger av kommuneloven § 23, andre ledd: 

- " (…) Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 
er gjenstand for betryggende kontroll". 

 

Kunnskapsdepartementet 2018: Lov om grunnskolen og den vidaregåande 
opplæringa (opplæringslova)  

Opplæringslova er etter § 1-2 gjeldende for alle grunnskoleopplæring i offentlige skoler. Loven gjelder 
også grunnskoleopplæring i private grunnskoler som ikke får statstilskudd etter friskolelova, og for 
privat hjemmeopplæring i grunnskolen.  

Skulane skal etter § 1-4 sørge for at elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving 
eller regning raskt får egnet intensiv opplæring slik at forventet progresjon blir nådd.  

Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen har rett til 
spesialundervisning etter § 5-1. Hver kommune skal etter § 5-6 ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste 
som skal utarbeide sakkunnig vurdering og hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling. Sakkunnig vurdering skal foreligge før kommunen gjør vedtak om 
spesialundervisning.  

§ 9-1 stadfester at rektor skal lede opplæringen i skolen, og holde seg fortrolig med den daglige 
virksomheten i skolene. Rektor skal også arbeide for å videreutvikle virksomheten. Hver skole skal ha 
en forsvarlig, pedagogisk og administrativ ledelse. § 9-2 gir elevene rett til nødvendig rådgiving om 
utdanning, yrkestilbud, yrkesvalg og om sosiale spørsmål.  

§ 9-A handler om elevene sitt skolemiljø. Kapittel 9 A gjelder etter § 9 A-1 for elever i grunnskolen og 
videregående skole. Kapitlet gjelder også elever som deltar i leksehjelpordninger og 
skolefritidsordninger, med unntak av §§ 9 A-10 og 9 A-11. 

§ 9 A-2 gir alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Etter § 9 
A-3 skal skolen ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 
Samtidig skal skolen arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme elevene sin helse, miljø og 
trygghet slik at kravene i eller i medhold av kapitlet blir oppfylt. Dette er rektor sitt ansvar.  

§ 9 A-4 gir skolen aktivitetsplikt, som skal sikre at elevene har et trygt og godt psykososialt skolemiljø. 
Aktivitetspliktens første ledd gir alle som arbeider på skolen en plikt til å følge med på om elevene har 
et trygt og godt skolemiljø. Om mulig skal de ansatte gripe inn mot krenking som mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering.  

§ 9 A-8 første ledd gir elevene rett til å delta i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for et 
trygt og godt skolemiljø. Andre ledd stadfester at elevrådet kan oppnevne representanter til å ivareta 
elevene sine interesser overfor skolen og styresmaktene i skolemiljøsaker. Om det finnes et 
arbeidsmiljøutvalg eller liknende ved skolen kan elevene møte med opptil to representanter når 
utvalget behandler saker som gjelder skolemiljøet. Representantene skal kalles inn til møtene med 
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talerett og rett til å få meningen sin protokollert. Representantene skal ikke være til stede når utvalget 
behandler saker som inneholder taushetsbelagte opplysninger.  

§ 9 A-9 gir skolen informasjonsplikt og elevene og foreldre rett til å uttale seg. Etter første ledd skal 
skolen informere elevene og foreldre om deres retter etter kapittel 9 A. Skolene skal også informere 
om aktivitetsplikten etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 og om muligheten til å melde saken til Fylkesmannen etter 
§ 9 A-6. Andre ledd gir skolen plikt til å varsle elever og foreldre snarest mulig om noe ved 
skolemiljøet kan skade elevene sin helse. Etter tredje ledd skal samarbeidsutvalget, skoleutvalget, 
skolemiljøutvalget, elevrådet og foreldre holdes informert om alt som er viktig for skolemiljøet, og så 
tidlig som mulig tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. De har rett til innsyn i all dokumentasjon som 
gjeld det systematiske arbeidet for et godt og trygt skolemiljø. De har også rett til å uttale seg og 
komme med framlegg i alle saker relevante for skolemiljøet. 

§ 9 A-10 omhandler ordensreglement. Kommunen skal etter første ledd gi forskrift om 
ordensreglement for den enkelte grunnskole. Etter andre ledd skal dette reglementet gi regler om 
retter og plikter til elevene så langt de ikke er fastsette i lov eller på annen måte. Reglementet skal 
inneholde regler om orden og oppførsel, om tiltakene som kan nyttes mot elever som bryter 
reglementet og om hvordan slike saker skal behandles. Tredje ledd spesifiserer at skolen bare kan 
benytte seg av tiltak som er fastsatt i ordensreglementet. Tiltak skal ikke innebære fysisk refsing eller 
annen krenkende behandling. Før det blir tatt avgjørelse om tiltak har eleven rett til å forklare seg 
muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Etter fjerde ledd skal ordensreglementet gjøres kjent for 
elever og foreldre.  

Etter § 11-1 skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter for undervisningspersonalet, en 
for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. En av kommunens 
representanter skal være rektor ved skolen. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld 
skolen. Videre skal skolen etter ha et skolemiljøutvalg. hvor elever, foreldrerådet, ansatte, 
skoleledelsen og kommunen skal være representert. Representanter for elevene og foreldre skal til 
sammen være i flertall. Samarbeidsutvalget kan selv være skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal 
medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldre tar aktivt del i arbeidet med å skape gode 
skolemiljø. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet.  

Etter § 11-2 skal det være elevråd for årstrinnene 5-7 og 8-10 med representanter for elevene. 
Elevrådet skal ha en elevrådskontakt blant undervisningspersonalet som skal hjelpe elevrådet. 
Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene og arbeide for et godt lærings- og skolemiljø. 
Rådet kan uttale seg i saker som gjeld elevene sitt nærmiljø.  

§ 11-4 fastsetter at det skal være et foreldreråd med foreldre som medlemmer. Rådet skal fremme 
foreldrene sine fellesinteresser og medvirke til at elever og foreldre aktivt tek del i arbeidet for å skape 
gode skolemiljø.  

§ 13-3d gir kommunen plikt til å sørge for samarbeid med foreldre. 

 
Barne- og familiedepartementet 2018: Lov om barneverntjenester (barnevernsloven) 

Etter § 1-1 skal loven sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 
utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra at barn og unge møtes 
med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår.  

Kommunen er etter § 2-1 ansvarlig for de oppgaver som ikke er lagt til et statlig organ. Kommunens 
barnevernstjeneste skal: 

 Gi råd og veiledning 
 Treffe vedtak 
 Forberede saker for behandling i fylkesnemnda 
 Iverksette og følge opp tiltak 
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Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav 
fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen har ansvaret for nødvendig opplæring av 
barneverntjenestens personell. 
 
§ 3-1 gir kommunens barnevernstjeneste en plikt til å arbeide forebyggende. Kommunen skal følge 
nøye med i de forhold som barn lever under. Kommunen har videre ansvar for å finne tiltak for å 
forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Barnevernstjenesten har et særlig ansvar for å søke 
avdekket omsorgssvikt, atferds-, sosiale- og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan 
unngå, og sette inn tiltak i forhold til dette. 
 
Barneverntjenesten har videre etter § 3-2 plikt til å samarbeide med andre deler av forvaltningen når 
dette kan bidra til å løse oppgaver den er pålagt etter loven. Som ledd i dette skal barneverntjenesten 
gi uttalelser og råd, og delta i kommunal planleggingsvirksomhet og samarbeidsorganer som blir 
opprettet. Barneverntjenesten skal videre medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre 
offentlige organer.  
 
Barneverntjenesten har videre plikt til å utarbeide individuell plan og å samarbeide med frivillige 
organisasjoner som arbeider mot barn og unge.  
 
Barneverntjenesten skal etter § 4-4 bidra til å gi det enkelte barn gode oppvekstsvilkår og 
utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til 
positiv endring hos barnet eller i familien. Barneverntjenesten skal sette i gang hjelpetiltak for barnet 
og familien når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller andre grunner har særlig behov for det. 
Hjelpetiltak kan opprettholdes inntil ett år fra vedtakstidspunkt.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet 2019: Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven) 

Et av formålene med loven er etter § 1-1 å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, 
skade lidelse og nedsatt funksjonsevne. Samtidig skal man fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene 
for vanskeligstilte, bidra til likeverd og forebygge sosiale problemer. 

Kommunen skal etter § 3-1 sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. Ansvaret omfatter pasientgrupper. Ansvaret innebærer en plikt til å 
planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold er i 
samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.  

For å oppfylle dette ansvaret skal kommunen blant annet tilby: 

 Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder helsetjeneste i skoler og 
helsestasjonstjeneste 

 Svangerskaps- og barselomsorgstjenester 
 Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder legevakt, heldøgns medisinsk 

akuttberedskap, medisinsk nødmeldetjeneste og psykososial beredskap og oppfølging 
 Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning 
 Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 
 Andre helse- og omsorgstjenester, herunder helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse og 

plass i institusjon  
 

§ 3-3 gir kommunen ansvar for å fremme helse og søke etter å forebygge sykdom, skade og sosiale 
problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. Helse og omsorgstjenestene 
skal bidra i kommunenes folkehelsearbeid, herunder til oversikten over helsetilstand og 
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påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5. Kommunen skal ha et særlig fokus på å forebygge, 
avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.  

§ 3-4 gir kommunen plikt til samhandling og samarbeid. 

Helse- og omsorgsdepartementet 2017: Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Formålet med loven er etter § 1-1 å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 
utjevner sosiale forskjeller. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. 

Kommunens folkehelsearbeid skal jamfør § 4 fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 
miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade og lidelse. Kommunen 
skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved 
lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.  

Etter § 5 skal kommunen ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og 
negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på opplysninger fra 
statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen, kunnskap fra kommunale helse og omsorgstjenester og 
kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som innvirker på befolkningens helse. 
Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere 
konsekvenser og årsaksforhold.  

Oversikten skal jamfør § 6 inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. Kommunen 
bør i kommuneplaner sette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet.  

Kommunen skal etter § 7 sette i gang nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. 
Dette kan omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold og utdanning. Kommunen skal gi 
informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse 
og forebygge sykdom. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet 2018: Lov om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker (Forvaltningsloven) 

Forvaltningsorganet som behandler en sak skal etter forvaltningsloven § 11 a forberede og avgjøre 
saken uten ugrunnet opphold. 
 

Helse- og omsorgsdepartementet 2018: Forskrift om kommunens helsefremmende og 
forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Forskriften skal etter § 1 bidra til å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige 
forhold, forebygge sykdom og skader, utjevne sosiale helseforskjeller og forebygge, avdekke og 
avverge vold, overgrep og omsorgssvikt. Forskriften gjelder helse- og omsorgstjenestens 
helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunens helsestasjonstjeneste og helsetjeneste i 
grunnskoler og videregående skoler.  
 
Kommunen skal etter § 3 tilby helsestasjons- og skolehelsetjenesten til barn og ungdom 0-20 år. 
Tjenesten skal ha et tverrfaglig tilbud. Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal 
sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter.  
 
§ 4 stadfester at tjenestene skal ha rutiner for og legge til rette for samarbeid med pasienter og 
brukere, relevante kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester, tannhelsetjenesten, relevante 
fylkeskommunale tjenester og relevante statlige tjenester.  
 
Jamfør § 5 skal helsestasjonstjenesten blant annet inneholde: 
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 Helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid 
 Kartlegging for å avdekke risiko for fysiske og psykiske vansker/problemer og skjevutvikling, 

herunder ha særlig oppmerksomhet på å forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og 
omsorgssvikt og sørge for tilbud om nødvendig oppfølging og hjelp 

 Oppsøkende virksomhet til barn og familier med behov for ekstra oppfølging 
 Styrking av unges autonomi og ferdigheter i å mestre sin hverdag og forhold knyttet til deres 

fysiske, psykiske og seksuelle helse 
 Opplysningsvirksomhet, råd og veiledning 
 
Jamfør § 6 skal helsetjenesten i skolen blant annet inneholde: 
 Helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid 
 Kartlegging for å avdekke risiko for fysiske og psykiske vansker/problemer og skjevutvikling, 

herunder ha særlig oppmerksomhet på å forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og 
omsorgssvikt og sørge for tilbud om nødvendig oppfølging og hjelp 

 Oppsøkende virksomhet ved behov 
 Samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt lærings- og arbeidsmiljø 
 Styrking av unges autonomi og ferdigheter i å mestre sin hverdag og forhold knyttet til deres 

fysiske, psykiske og seksuelle helse 
 Opplysningsvirksomhet, råd og veiledning 

 

Kunnskapsdepartementet: Forskrift til opplæringslova 

Etter kapittel 2 skal skoleeier medvirke til å etablere administrative system og innhente opplysninger 
som trengs for å vurdere tilstanden og utviklingen innenfor opplæringen. Skoleeier skal sørge for at 
nasjonale undersøkelser om motivasjon, trivsel, elevmedvirkning, elevdemokrati og fysisk miljø blir 
gjennomført og fulgt opp lokalt. 

Elevene har rett til to former for rådgiving etter kapittel 22 i forskriften: Sosialpedagogisk rådgiving og 
utdannings- og yrkesrådgiving. Formålet med den sosialpedagogiske rådgivning er å medvirke til at 
elevene finner seg til rette i opplæringen og hjelpe eleven med personlige, sosiale og emosjonelle 
vansker som kan ha noe å si for opplæringen og eleven sine sosiale forhold på skolen. Utdannings- 
og yrkesrådgivingen har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke.  

Tilbudet skal være kjent for elever og foreldre, og være tilgjengelig for elevene ved den enkelte skole. 
Rådgivingen skal medvirke til å utjevne sosiale forskjeller, forebygge frafall og integrere etniske 
minoriteter. For at rådgivingen skal bli best mulig for eleven skal skolen ha et helskaplig perspektiv på 
eleven og se den sosialpedagogiske rådgivingen og utdannings- og yrkesrådgivingen i sammenheng.  

 

St. meld. Nr. 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen tidlig innsats for livslang læring  

Det kommer frem av stortingsmeldingen at tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig 
tidspunkt i barns lov, og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av 
grunnopplæringen eller i voksen alder. Det legges vekt på at tiltak er mer virkningsfulle og mindre 
ressurskrevende jo tidligere de settes inn. For å realisere tidlig innsats legges det vekt på å identifisere 
barn og unge som ikke har tilfredsstillende læringsutvikling. Dette innebærer både å vurdere barnas 
utvikling og kompetanse og å kunne anvende profesjonelt skjønn for å avgjøre hvilke oppfølgingstiltak 
som skal settes i gang. Departementet mener at vurdering, tilbakemelding og målrettet oppfølging av 
elevenes læringsutbytte må prioriteres høyere i hele grunnopplæringen.  
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Det er viktig å avdekke elevenes særskilte utfordringer tidlig i læringsløpet. Generelt er det etter 
departementet sin vurdering behov for en styrking av læringsstøttende tiltak tidlig i grunnskolen. Disse 
tiltakene må samtidig settes i gang raskt uansett når i opplæringsløpet en elev har behov for det.  

Det legges vekt på at forskning viser at for å forbedre læringsmiljøet i skolene må enn i tillegg til å 
utvikle lærernes faglige og metodiske kompetanse videreutvikle lærernes kompetanse i å lede klasser, 
strukturere undervisning og etablere gode relasjoner med elever og foreldre. Skolene bør sette 
søkelyst mot å utvikle skolens evne til å støtte opp om et systematisk og helhetlig arbeid med 
læringsmiljøet. Dette vil kunne bidra til å skape gode læringsmiljø og forebygge uro og problematferd.  

Stortingsmeldingen vektlegger at det er utfordringer knyttet til tverretatlig samarbeid. En helhetlig 
innsats overfor barn med behov for sammensatte og koordinerte tiltak fremmes av klare og realistiske 
mål, klare roller og ansvarsområder, forpliktelse og involvering fra personalgruppene og sterkt 
lederskap. En utfordring av manglende tverretatlig samarbeid som nevnes er at lærer og skole bruker 
uforholdsmessig mye tid på å løse problemer uten å besitte nødvendig kompetanse eller verktøy.  

 

Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap 

Tidlig innsats nevnes sammen en god start, høg lærer- og skolelederkompetanse, gode systemer for 
vurdering og tilbakemelding og variasjon i opplæringen som viktige forutsetning for sosial utjevning. 
Meldingen omfatter tre strategier: 

 Strategi 1: Barnehagen og skolen skal bli flinkere til å fange opp og følge opp de som trenger hjelp 
og støtte. Tidlig innsats skal sikre størst mulig læringsutbytte. 

 Strategi 2: Mer spesialisert og målrettet kompetanse i utdanningssystemet 
 Strategi 3: Bedre samarbeid og samordning rundt tjenestetilbudet til det enkelte barn 

 

Meld. St. 21 (2016-2017) Tidlig innsats og kvalitet i skolen 

Meldingen setter strengere krav til tidlig innsats i skolen. Det settes en plikt til tidlig innsats, elever som 
henger etter skal få tilbud om intensiv opplæring i lesing, skriving og regning 1-4 trinn. Skolen skal videre 
samarbeide med velferdstjenester utenfor skolen slik at elever med personlige, sosiale og emosjonelle 
vansker knyttet til opplæringen får en helhetlig oppfølging. Bevilgningen til økt lærertetthet 1-4 trinn er 
styrket for å styrke arbeidet med tidlig innsats i skolen. 

Meldingen beskriver endringer i kompetanseutviklingen, som gir kommunene større handlingsrom. 
Statlige midler kanaliseres til kommunene, og kommunene definerer og prioriterer selv hva de trenger.  

Tidlig innsats må ligge til grunn for skolens arbeid på alle områder. Det henvises til at det ordinære 
opplæringstilbudet i skolen bidrar til tidlig innsats gjennom å virke forebyggende for elever som har 
ulike former for risiko – enten det er knyttet til selve undervisningen eller forhold utenfor 
undervisningen. 

En del elever vil samtidig møte på utfordringer som krever ekstra tiltak som kan håndteres innenfor 
den ordinære opplæringen. Effekten av slike tiltak er klart størst dersom de iverksettes tidlig. Samtidig 
tyder forskning på at tiltak rettet mot sosiale og emosjonelle ferdigheter har større effekter enn tiltak 
rettet mot skolefaglige ferdigheter. Skolen må være i stand til å tilby ekstra tiltak for elever som henger 
etter eller står i fare for å bli hengende etter i den ordinære undervisningen. Et tiltak som har vist seg å 
ha god effekt for elever med svake ferdigheter er undervisning i små grupper for en periode. Skole må 
også være i stand til å støtte elever med personlige, sosiale eller emosjonelle vansker. Skolen skal gi 
sosialpedagogisk rådgivning og ha gode rutiner for samarbeid med hjelpeapparatet utenfor skolen.  

Noen elever har behov for særskilte tiltak utenfor ordinær opplæring, for eksempel gjennom 
spesialundervisning. Prinsippet om inkludering i klassen bør så langt som mulig ligge til grunn for all 
spesialundervisning.  
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Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge 

Rundskrivet beskriver at forebygging rettet mot barn og unge først og fremst handler om å legge til 
rette for et godt oppvekstmiljø for alle. Dette handler både om informasjons- og holdningsarbeid, samt 
konkret arbeid for å skape gode og trygge lokalsamfunn. 

Rundskrivet viser til nyere forskning og metoder som skiller mellom tre nivå av forebyggende arbeid; 
universell, selektiv og indisert. Universell forebygging er innsats rettet mot hele befolkningsgrupper 
uten at man identifiserer individ eller grupper med forhøyet risiko. Selektiv forebygging er tiltak rettet 
mot grupper med kjent og/eller forhøyet risiko. Slike tiltak skal motvirke negativ utvikling hos barn og 
unge og/eller deres foreldre. Indisert forebygging er tiltak rettet mot individ med høy risiko eller klare 
tegn på problemer.  

Rundskrivet beskriver noen forutsetninger for godt forebyggende arbeid 

 Barn og ungdoms medvirkning 
 Helhetlige planer og tydelig ledelse 
 Samarbeid på tvers 
 Lokal mobilisering og frivillig innsats 
 Kompetanse 

Rundskrivet beskriver videre ulike tjenesters ansvar for forebyggende innsats: 

"Barnehagene skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale 
forskjeller ifølge barnehageloven. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta 
barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 
 
Skolene skal sørge for at elever og lærlinger utvikler kunnskap, kompetanse og holdninger for å kunne 
mestre livet og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet ifølge opplæringsloven. Elevene skal ha et 
godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Opplæringen skal tilpasses den 
enkeltes evner og forutsetninger. 
 
Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal hjelpe skolen med kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling slik at opplæringen kan legges bedre til rette for elever med særskilte behov. 
PPT skal utarbeide sakkyndige vurderinger der loven krever det. 
 
Den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten har et ansvar for å følge opp og gi tilbud til ungdom som 
har rett til opplæring, men som ikke er i opplæring eller arbeid. Dette er ifølge opplæringsloven. 
 
Arbeids- og velferdsforvaltningen skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig 
og samordnet tjenestetilbud. Lov om sosiale tjenester gir NAV-kontoret i kommunen et ansvar for å 
gjøre seg kjent med innbyggernes levekår, ha oppmerksomhet ved trekk ved utviklingen som kan 
skape eller opprettholde sosiale problemer, og sette inn tiltak som forebygger sosiale problemer i 
befolkningen. Tidlig innsats er vesentlig ved forebygging av sosiale problemer. Dette gjelder særlig 
overfor barn og unge som vokser opp i sosialt og økonomisk vanskeligstilte familier. 
 
Kommunens helse- og omsorgstjenester skal fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og 
sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. Helse- og 
omsorgstjenestene skal bidra i kommunens folkehelsearbeid, og de skal arbeide for at det blir satt i 
verk velferds- og aktivitetstiltak for barn og unge. 
 
Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen blant annet tilby følgende: 
1. helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder: 
a. helsetjeneste i skoler og 
b. helsestasjonstjeneste 
2. svangerskaps- og barselomsorgstjenester 
 
Den kommunale barneverntjenesten har et ansvar for å avdekke omsorgssvikt, atferdsproblemer, 
sosiale og emosjonelle problemer så tidlig som mulig. Tiltak skal settes inn for å unngå varige 
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problemer. Barnevernloven gir altså kommunen et ansvar. Alle offentlige ansatte skal av eget tiltak, 
uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro 
at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. 
Opplysningsplikten inntrer også når et barn har vist alvorlige atferdsvansker. Opplysningsplikten er 
pålagt den enkelte som utfører arbeid eller tjeneste for det offentlige. Opplysningsplikten gjelder for 
alle instanser og tjenester samt organisasjoner og private som utfører oppgaver for stat kommune 
eller fylkeskommune. Særlig aktuelle instanser og tjenester er helsestasjoner, legekontor, sykehus, 
barnehager, skoler, politiet og sosialkontor. 
 
Statlig barnevern (Bufetat) består av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og fem regionale 
barnevernmyndigheter. Bufetat skal bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn 
utenfor hjemmet, og bistå kommunene med å rekruttere og formidle fosterhjem. Bufetat har ansvar for 
å: 

• Lære opp og veilede fosterhjemmene 
• Etablere, drifte og godkjenne barneverninstitusjoner 

 
Det statlige familievernet har et ansvar for tilbud om behandling og rådgivning der det foreligger 
vansker, konflikter eller kriser i familien ifølge lov om familievernkontor. 
 
Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin 
tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebygging og behandling. Den skal gi regelmessig og 
oppfølgende tilbud til blant annet barn og ungdom. 
 
Etter spesialisthelsetjenesteloven skal det regionale helseforetaket sørge for at helseinstitusjoner som 
de eier, eller som mottar tilskudd fra de regionale helseforetakene til sin virksomhet, bidrar til å 
fremme folkehelsen og forebygge sykdom og skade. 
 
Politiet skal drive forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet som et ledd i samfunnets 
samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettsikkerhet, trygghet og alminnelig velferd for 
øvrig. Dette er ifølge politiloven. Politiets hovedoppgave er å forebygge og motvirke straffbare 
handlinger. Politiet skal også organisere og drive forebyggende virksomhet for å påvirke og hvis mulig 
endre forhold som utløser ulovlige handlinger eller tilstander. Politiet er forpliktet til å ta initiativ til 
opprettelse av politiråd med den enkelte kommune for å bidra til kriminalitetsforebygging og trygghet i 
lokalsamfunnet. 

 

Utdanningsdirektoratet 2017 Veilederen Spesialundervisning 
 
Forvaltningsloven sine saksbehandlingsregler om enkeltvedtak utfyller opplæringsloven, jf. 
opplæringsloven § 15-1. Også ikke-lovfestede forvaltningsrettslige prinsipp er viktige i behandlingen 
av saker knyttet til spesialundervisning. For eksempel skal saksbehandlingen være forsvarlig.  
 
Opplæringsloven setter ingen tidsfrister for PPT sin behandling av saker om spesialundervisning, men 
veilederen legger til grunn at det skal skje i løpet av rimelig tid. 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 03/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR i Frogn 

  kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00104-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Selvkost VAR, og ber
rådmannen følge opp anbefalingene fra revisjonen:

 Utarbeide skriftlige rutiner og prosess for utarbeidelse av for- og
etterkalkyler.

 Tydeliggjøre roller og ansvar knyttet til utarbeidelse av for- og etterkalkyler
og kvalitetssikring av regnskapsdata.

 Gjennomgå ny selvkostforskrift som ventes å gjelde fra 1.1.2020 og
vurdere hvordan dagens praksis er mot foreslått nytt regelverk.

 Vurdere størrelsen på tilknytningsgebyret.

 I forbindelse med budsjettnotatet og arbeidet med gebyrregulativet
hensynta og beskrive usikkerheten som ligger i forkalkylen, sett opp imot
størrelsen på fond.

 Ved vurdering av fond må kommunen også ta hensyn til fond som ligger i
Follo Ren IKS og eventuelt for mye betalte tilskudd til andre kommunale
samarbeidspartnere, der en eventuelt har krav på en avregning av tilskudd.

 Vurdere tilbakebetaling av for mye innestående på renovasjonsfond.

2. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget
vedrørende arbeidet med anbefalingene, innen 12 måneder.

Avgjørelsesmyndighet: 
Frogn kommunestyre 

Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune - Selvkost VAR 

Vedtak i saken sendes til: 
Frogn kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 10.12.18 i sak 39/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 
følgende:  

1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:
1) Selvkost
2) Tidlig innsats og forebygging oppvekst

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for hvert av
prosjektene til neste møte.
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Etter en begrenset tilbudskonkurranse ble det inngått avtale med KMPG AS om 
utførelsen av forvaltningsrevisjonsprosjektet.  
 

 
Mål og problemstillinger 
Kontrollutvalget vedtok mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Selvkost VAR 21.01.19 i sak 3/19. 
 
Formål: 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om Frogn kommune etterlever 
gjeldene bestemmelser for beregning av selvkost innenfor vann, avløp og 
renovasjon.  
 
Problemstillinger: 
1. Har kommunen gode systemer og rutiner for beregning av selvkost? 
2. Er kommunens gebyrregulativ i samsvar med regelverket? 
3. Er avsetninger til og bruk av fond i samsvar med regelverket? 
4. Er kommunens gebyrer i samsvar med selvkostreglene for utvalgte tjenester? 
 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten 
KPMG AS har utarbeidet forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost VAR, datert november 
2019. Rapporten følger vedlagt.  
 
Sentrale funn: 
Systemer og rutiner for beregning av selvkost 
Frogn kommune har en etablert praksis for å beregne selvkost. Denne praksisen 
følger i stor grad av samarbeidsrutinen mellom kommunen og et eksternt 
konsulentselskap. Praksisen knyttet til gjennomgang og for- og etterkalkylene 
framstår som innarbeidet. Det er imidlertid liten grad av skriftliggjorte rutiner knyttet til 
selvkostgebyrene, og det er ikke utarbeidet noen arbeidsplan eller sjekkliste for dette 
arbeidet.  
 
Det er ikke etablert noen systematikk hva gjelder å dokumentere vurderinger knyttet 
til forutsetningene som ligger til grunn for selvkostberegningene, herunder 
fordelingsnøkler og fordeling av indirekte kostnader. Videre blir ikke bakgrunnen for 
endringer i datagrunnlaget i selvkostkalkylene dokumentert.  
 
Kvalitetssikring av grunnlagsdata, herunder gjennomføring av kontroller av 
regnskapet knyttet til selvkostregnskapet er også i liten grad formalisert.  
 
Revisjonen vurderer at Frogn kommune i større grad bør formalisere sine system og 
rutiner for beregning av selvkost.  
 
Gebyr og selvkostregler 
Kommunens tilknytningsgebyrer på vann og avløp er på et relativt høyt nivå. Fokus 
ved fastsettelsen av gebyr synes å ha vært å holde gebyrene på et jevnt nivå. 
Revisjonens vurdering er at nivået på kommunens tilknytningsgebyrer ikke er 
tilstrekkelig begrunnet.  
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Per i dag er det ikke adgang å opprettholde positive fond utover 5 år. Prinsippet er at 
det er bruker av tjenesten som skal betale, og at det ikke skal kreves 
forskuddsbetalinger mange år i forveien. Revisjonen mener derfor at kommunen bør 
ta en ny vurdering av tilknytningsgebyrene.   
 
Gebyrer for renovasjon er etter revisjonens oppfatning i tråd med veilederen fra 
Miljødirektoratet om differensiering av avfallsgebyrene. Det er gjennom 
gebyrregulativet lagt inn et lavere renovasjonsgebyr for å stimulere til å få ned volum 
av restavfall. Det er samme gebyr, uavhengig av hvor du bor i kommunen.  
 
Avsetninger til og bruk av fond 
Gjennomgang av etterkalkyler for 2014-2018 og bokført selvkostfond viser at 
kommunen med unntak av renovasjon og vann klarer å holde fondene innenfor 5-
årskravet i rundskriv H-3/14.  
Revisjonen mener at opparbeidet egenkapital i Follo Ren IKS bør inngå i 
selvkostfondet til kommunen.  
  
Det er et stort etterslep på gjennomføring av investeringer i forhold til budsjettert. 
Dette er en usikkerhet kommunen bør ta inn i vurderingen når gebyrnivåer settes. I 
handlingsplan 2019-2022 er det omtalt at gebyrsatsene må tilpasses for å redusere 
selvkostfondet på vann. Det er kun tilknytningsgebyret som er redusert, mens øvrige 
satser viser en økning. Av budsjettnotatet fremkommer det at mesteparten av 
kostnadsøkninger fra 2019 til 2020 kommer på økning i rente- og avdragsutgifter. Det 
er med andre ord avgjørende for forventet selvkostresultat for 2019 at kommunen 
klarer å gjennomføre de forventede investeringsprosjektene. 
 
Samsvar gebyr og selvkostregler 
Revisjonen har vurdert følgende punkter: 
 
1) Om etterkalkylene inkluderer alle direkte kostnader. 
2) Om indirekte kostnader/interntjenester er dokumentert og mottatt.  
3) Om kun relevante kapitalkostnader (avskrivninger og rentekostnad) er medtatt. 
4) Om alle relevante inntekter er inkludert i etterkalkylen. 

 
Generelt inneholder etterkalkylene disse elementene, men det er ikke rutiner for å 
sikre kommunens kontroll for å sikre at etterkalkylene er i tråd med punktene over.  
 
Frogn kommune viser etterkalkylen i note til årsregnskapet. Her fremkommer ikke 
fondsutvikling eller kommentarer knyttet til fondsutvikling. Budsjettnotatet som ligger 
som vedlegg til handlingsprogrammet sier noe om utvikling i fond. Budsjettnotatet er 
ikke lett tilgjengeliggjort for publikum og inneholder i begrenset grad omtale om 
planlagt og faktisk utvikling i selvkostfond. Det ligger informasjon om gebyrregulativ 
på hjemmesiden til Frogn kommune. Revisjonen anbefaler at kommunen vurderer 
hvordan selvkostområdet samlet kan fremstilles for publikum. 
 
Revisjonens anbefalinger 
Revisjonens vurdering er at kommunen bør: 
 
 Utarbeide skriftlige rutiner og prosess for utarbeidelse av for- og etterkalkyler.  
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 Tydeliggjøre roller og ansvar knyttet til utarbeidelse av for- og etterkalkyler og 
kvalitetssikring av regnskapsdata. 

 Gjennomgå ny selvkostforskrift som ventes å gjelde fra 1.1.2020 og vurdere hvordan 
dagens praksis er mot foreslått nytt regelverk.  

 Vurdere størrelsen på tilknytningsgebyret.  
 I forbindelse med budsjettnotatet og arbeidet med gebyrregulativet hensynta og beskrive 

usikkerheten som ligger i forkalkylen, sett opp imot størrelsen på fond.  
 Ved vurdering av fond må kommunen også ta hensyn til fond som ligger i Follo Ren IKS 

og eventuelt for mye betalte tilskudd til andre kommunale samarbeidspartnere, der en 
eventuelt har krav på en avregning av tilskudd.  

 Vurdere tilbakebetaling av for mye innestående på renovasjonsfond.  

 
 
Rådmannens høringsuttalelse 
Rådmannen har avgitt høringsuttalelse. Uttalelsen er tatt inn i rapporten, i kap. 7. 
 
Rådmannen har i sin uttalelse kommentert hver av anbefalingene fra revisjonen.  
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at revisjonen har ivaretatt og besvart de 
problemstillingene som var fastsatt for forvaltningsrevisjonsprosjektet.  
 
Sekretariatet foreslår at det fastsettes en frist for tilbakemelding på oppfølgingen av 
anbefalingene. Fristen bør ikke overskride 12 måneder.  
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og presentere rapporten, samt kunne besvare eventuelle spørsmål 
fra utvalgets medlemmer.  
 
 
Ås, 15.01.20 
 
 
Kjell Tore Wirum /s./ 
Kontrollsekretær 
 



3/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR i Frogn kommune - 19/00104-3 Forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR i Frogn kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune - Selvkost VAR

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Selvkost VAR 

Forvaltningsrevisjon 
Frogn kommune 

November 2019 
 
 
www.kpmg.no 



3/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR i Frogn kommune - 19/00104-3 Forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR i Frogn kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune - Selvkost VAR

 

© 2019 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 2 

 

Forord 
 

Etter vedtak i kontrollutvalget i Frogn kommune har KPMG gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet 
mot beregning av selvkost i kommunen. Denne rapporten er svar på kontrollutvalget sin bestilling. 
 
Oppbygging av rapporten  

Våre konklusjoner og anbefalinger går frem av sammendraget i rapporten. Kapittel 1 har en innledning 
til rapporten. Her blir formål, problemstillinger, revisjonskriterier og metode presentert. I kapittel 2-5 
svarer vi på problemstillingene i forvaltningsrevisjonen. I kapittel 6 presenterer vi våre anbefalinger. I 
kapittel 7 er rådmannen sin uttalelse til rapporten tatt inn.  
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Sammendrag 
 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om Frogn kommune etterlever gjeldende 
bestemmelser for beregning av selvkost innenfor vann, avløp og renovasjon. 

System og rutiner for beregning av selvkost 

Frogn kommune har en etablert praksis for å beregne selvkost, som i stor grad følger av 
samarbeidsrutinen mellom Frogn kommune og et ekstern konsulentselskap. Det er liten grad av 
skriftliggjorte rutiner knyttet til beregning av selvkostgebyrene i Frogn kommune, og ikke utarbeidet 
noen arbeidsplan eller sjekkliste for dette arbeidet. Praksisen knyttet til gjennomgang og 
oppdateringer av for- og etterkalkylene fremstår som innarbeidet, men vi vurderer at det vil være 
hensiktsmessig å formalisere dette arbeidet med formelle rutiner og møtereferater.   

Det er ikke etabblert  noen systematikk hva gjelder å dokumentere vurderinger knyttet til 
forutsetningene som ligger til grunn for selvkostberegningene, herunder fordelingsnøkler og fordeling 
av indirekte kostnader. Videre blir ikke bakgunnen for endringer i datagrunnlaget i selvkostkalkylene 
dokumentert. Vår vurdering er at det vil være hensiktsmessig med større grad av dokumentasjon av 
forutsetninger og vurderinger som gjøres i arbeidet med selvkostberegningene, for å sikre at dette er 
etterprøvbart. Gitt at ny selvkostforskrift vedtas i samsvar med utkast, vil det også bli et krav.  

Kvalitetssikring av grunnlagsdata, herunder gjennomføring av kontroller av regnskapet knyttet til 
selvkostregnskapet er også i liten grad formalisert. Det vil være hensiktsmessig å tydeliggjøre roller og 
ansvar knyttet til kvalitetsikring av regnskapet.  

Vi vurderer at Frogn kommune i større grad bør formalisere sine system og rutiner for beregning av 
selvkost.  

 
 
Kommunens gebyrregulativ 

Frogn kommune sine tilknytningsgebyr på vann og avløp er på et relativt høyt nivå. I 
forvaltningsrevisjonsrapporten som ble gjennomført på selvkost i 2010, ble Frogn kommunes praksis 
med tilknytningsgebyrer omtalt. Rapporten anbefalte "Vurdere om fordelingen mellom 
tilknytningsavgifter og årlige avgifter for vann og avløp er hensiktsmessige". Vi har ikke mottatt 
informasjon om at det er gjort nye vurderinger og det fremstår som om fokuset har vært å holde gebyrene 
på et jevnt nivå. Vår vurdering er at nivået på kommunens tilknytningsgebyrer ikke er tilstrekkelig 
begrunnet.  

Per i dag er det ikke adgang til å opprettholde positive fond utover 5 år . Prinsippet er at det er bruker 
av tjenesten som skal betale og at det ikke skal kreves forskuddsbetalinger mange år i forveien. Vi 
vurderer at kommunen bør ta en ny vurdering av tilknytningsgebyrene. Inntekter fra tilknytningsgebyrer 
kan forøvrig svinge mye fra år til år og skape utfordringer i forhold til å styre størrelse på selvkostfondene 
for vann og avløp. Etter vår oppfatning vil det også være i tråd med de grunnleggende prinsipper i 
selvkost at utgiftene fordeles etter forbruk av tjenesten.  

Når det gjelder gebyrer for renovasjon så oppfatter vi at kommunens gebyrer er i tråd med veilederen 
fra Miljødirektoratet om differensiering av avfallsgebyrene (jfr. også § 34 forurensningsloven). Det er 
gjennom gebyrregulativet lagt inn et lavere renovasjonsgebyr for å stimulere til å få ned volum av 
restavfall. Reglene på området sier ikke noe om hvor stor rabatten ved mindre beholder kan være. I tråd 
med veilederen er det samme gebyr uansett hvor du bor i kommunen. Det er innført et gangtillegg hvor 
plassering av beholder står for langt fra vei (avstand regulert i lokal forskrift). Inntektene er lave for 
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gangtillegg, og kommunen kan vurdere å se på det administrative arbeidet opp mot de inntektene som 
drives inn.  

 
Avsetning til og bruk av fond 

Vår gjennomgang av etterkalkyler for 2014-2018 og bokførte selvkostfond viser at kommunen med 
unntak av renovasjon og vann klarer å holde fondene innenfor 5-års kravet i rundskriv H-3/14.  

Verken selvkostmodellen kommunen bruker eller regnskapet til Frogn kommune viser opparbeidet 
egenkapital i Follo Ren IKS. Vår vurdering er at dette er midler som bør inngå i selvkostfondet til 
kommunen. Administrasjonen bør i forbindelse med arbeidet med handlingsprogrammet og arbeidet 
med budsjettnotat om selvkost innhente tilstrekkelig informasjon fra Follo Ren IKS om innestående 
fondsmidler slik at kravene til alder på selvkostfond overholdes.  

Det er slik vi ser det et stort etterslep på gjennomføring av investeringer i forhold til budsjettert. Dette 
er etter vår oppfatning en usikkerhet kommunen bør ta inn i vurderingen når gebyrnivåer settes. I 
handlingsplan 2019-2022 er det omtalt at gebyrsatsene må tilpasses for å redusere selvkostfondet på 
vann. Det er kun tilknytningsgebyret som er redusert, mens øvrige satser viser en økning. Av 
budsjettnotatet fremkommer det at mesteparten av kostnadsøkningen fra 2018 til 2019 kommer på 
økning i rente- og avdragsutgifter. Det er med andre avgjørende for forventet selvkostresultat for 2019 
at kommunen klarer å gjennomføre forventede investeringsprosjektene.  

Med bakgrunn i størrelsene på renovasjonsfondet og det faktum at det også ligger fondsmidler i Follo 
Ren IKS, stiller vi spørsmål ved hvorfor det legges opp til økning renovasjonsgebyrene for 2018 til 
2019 på 6%.  

Vi vi og tilføye at høringsutkast til ny selvkostforskrift kommer med forslag om at kommunene kan ha 
negative selvkostfond som er mer enn 5 år i tilfeller der kommunen foretar investeringer som er ment 
å dekke fremtidige utbyggingsbehov. I forbindelse med styring av selvkostfond bør kommunen derfor 
også belyse hvilke investeringer som planlegges fremover. 

 
 
Samsvar gebyr og selvkostregler 

For å svare ut om kommunens gebyrer er i samsvar med selvkostreglene, har vi kontrollert hvorvidt 
Frogn kommune sine etterkalkyler er i samsvar med regelverket. 

Gitt at kostnadene er ført på riktig funksjon i regnskapet, indikerer kontrollen av direkte kostnader at det 
ikke er vesentlige feil i de direkte kostnader som inngår i etterkalkylene. Vi har vurdert 1) om 
etterkalkylene inkluderer alle direkte kostnader, 2) om indirekte kostnader/interntjenester er 
dokumentert og medtatt, 3) om kun relevante kapitalkostnader (avskrivninger og rentekostnad) er 
medtatt og 4) om alle relevante inntekter er inkludert i etterkalkylen. Kommunen har ikke hatt rutiner for 
å dokumentere sine kontroller som skal sikre at etterkalkylene er i tråd med punktene over. Generelt 
inneholder etterkalkylen elementene som beskrevet over. Videre er det vår vurdering at de indirekte 
kostnadene som medtas er relevante og i tråd med selvkostveilederen. Dokumentasjon og begrunnelse 
for de indirekte kostandene som medtas kan etter vår oppfatning forbedres.  

I følge retningslinjene for selvkost må kommunen dokumentere hvordan selvkost er beregnet. Det må 
fremlegges en etterkalkyle som viser inntekter, kostnader og resultater. Retningslinjer for selvkost 
omtaler hvilken informasjon kommunen bør gjøre tilgjengelig som viser hva som ligger til grunn for 
selvkostberegningene.  

Frogn kommune viser etterkalkylen i note til årsregnskapet. Her fremkommer ikke fondsutvikling eller 
kommentarer knyttet til fondsutvikling. Budsjettnotatet som ligger som vedlegg til 
handlingsprogrammet sier noe om utvikling i fond. Budsjettnotatet er etter vår oppfatning ikke lett 
tilgjengeliggjort for publikum og inneholder i begrenset grad omtale om planlagt og faktisk utvikling i 
selvkostfond. Det ligger informasjon om gebyrregulativ på hjemmesiden til Frogn kommune, og vi 
anbefaler at kommunen vurderer hvordan selvkostområdet samlet kan fremstilles for publikum.  
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Budsjettet for selvkost fremgår ikke av etterkalkylen i årsregnskapet slik det bør ifølge God Kommunal 
Regnskaps Skikk om noter og årsberetning. 

 

Vår vurdering er at kommunen bør:  

 Utarbeide skriftlige rutiner og prosess for utarbeidelse av for- og etterkalkyler.  

 Tydeliggjøre roller og ansvar knyttet til utarbeidelse av for- og etterkalkyler og kvalitetssikring av 
regnskapsdata.  

 Gjennomgå ny selvkostforskrift som ventes å gjelde fra 1.1.2020 og vurdere hvordan dagens  praksis er 
mot foreslått, nytt regelverk. 

 Vurdere størrelsen på tilknytningsgebyret. 

 I forbindelse med budsjettnotatet og arbeidet med gebyrregulativet hensynta og beskrive usikkerheten 
som ligger i forkalkylen, sett opp imot størrelse på fond.  

 Ved vurdering av fond må kommunen også ta hensyn til fond som ligger i Follo Ren IKS og eventuelt for 
mye betalte tilskudd til andre kommunale samarbeidspartnere, der en eventuelt har krav på en 
avregning av tilskudd.  

 Vurdere tilbakebetaling av for mye innestående på renovasjonsfond. 
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1. Innledning 
1.1 Bakgrunn og formål 
Kontrollutvalget i Frogn kommune vedtok 15.05.2019, etter konkurranse, å tildele KPMG kontrakt for 
forvaltningsrevisjon av temaet beregning av selvkost. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å 
undersøke om Frogn kommune etterlever gjeldende bestemmelser for beregning av selvkost innenfor 
vann, avløp og renovasjon.  

Forvaltningsrevisjonen er avgrenset til å vurdere gebyrene innenfor van, avløp og renovasjon (VAR).  

 

1.2 Problemstillinger 
Forvaltningsrevisjonen svarer ut følgende problemstillinger:  

1. Har kommunen gode systemer og rutiner for beregning av selvkost?  

2. Er kommunens gebyrregulativer i samsvar med regelverket? 

3. Er avsetninger til og bruk av fond i samsvar med regelverket?  

4. Er kommunens gebyrer i samsvar med selvkostreglene for utvalgte tjenester?  

 

1.3 Revisjonskriterier 
Ved gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen fremstilles revisjonskriterier som er de krav eller 
normer som tilstand og/eller praksis blir målt mot. Revisjonskriteriene må være aktuelle, relevante og 
gyldige for kommunen. Sentrale kilder til å utlede revisjonskriterier har vært:   

 Renovasjon, Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven).  
 Retningslinjer fra Miljødirektoratet for differensiering av avfallsgebyrene. 
 Vannforsyning og avløp, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg  
 Tømming av slamavskillere (septiktanker) 
 Rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
 Veileder for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren (rapport fra Norsk Vann) 
 Lokale fastsatte bestemmelser, Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Frogn kommune. 
 Lokale fastsatte bestemmelser, Forskrift for husholdningsavfall, Frogn kommune. 
 Gebyrregulativ for Frogn kommune 
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1.4 Metode 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med krav i RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon1. 
For å svare ut problemstillingene er følgende teknikker brukt for å samle inn data: 
 Dokumentinnsamling og analyse 
 Intervju 
 
Til grunn for rapporten ligger en gjennomgang og analyse av sentrale dokument opp mot 
revisjonskriteriene. Liste over mottatt og gjennomgått dokumentasjon er tatt inn i vedlegg 1. 

Det er gjennomført intervju med fire personer; controller ved enhet for økonomi, digitalisering og IKT, 
avdelingsleder teknisk drift og forvaltning, prosjektleder teknisk drift og forvaltning og enhetsleder 
teknisk drift og forvaltning. I tillegg er det gjennomført samtaler med enhetsleder for økonomi, 
digitalisering og IKT og saksbehandler for fakturering av kommunale avgifter.   

Intervju har vært en sentral informasjonskilde, og utvalget av personer er basert på forventet 
informasjonsverdi, personene sin erfaring og formelt ansvar i forhold til forvaltningsrevisjonen sitt 
formål og problemstillinger. Formålet med intervjuene har vært å få utfyllende og supplerende 
informasjon til dokumentasjonen vi har mottatt fra kommunen. Data fra intervjuene er verifisert av 
respondentene, dvs. at respondentene har fått mulighet til å lese gjennom referatene og gjøre 
eventuelle korrigeringer.  

Datainnsamlingen ble avsluttet 19.9.2019. Rapport er sendt rådmannen til uttale den 5.11.2019, med 
endelig høringsfrist den 6.12.2019. 

 

 

 

 

                                                           
1 Utgitt av Norges Kommunerevisorforbund. 
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2. Gebyrer i Frogn kommune 
2.1 Gebyrer i Frogn kommune  
I dette kapitelet presenterer vi gebyrnivåene for Frogn kommune på vann, avløp og renovasjon 
sammenlignet med utvalgte kommuner og gjennomsnittet i KOSTRA gruppe 82 og i Norge (uten Oslo). 
Dette er data hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB), se også vedlegg 3 for detaljerte tall på Frogn 
kommune sine gebyr fra kommunen sin handlingsplan for 2019-2022.  

I følge økonomienheten gjennomfører også Frogn kommune KOSTRA analyser i noe grad, men ikke i 
en strukturert form som blir offentlig publisert.   

 

2.1.1 Vann  
Årsgebyr vannforsyning3 

 

Årsgebyret for vannforsyning i Frogn kommune er og har vært på et lavere nivå enn nabokommunene 
Vestby og Nesodden, samt gjennomsnittet i KOSTRA gruppen og landet for øvrig.  

                                                           
2 SSB (Statistisk sentralbyrå) publiserer statistikker for kommuners drift som bygger på innrapporteringer fra kommunene. 
Innrapporteringene fra kommunene blir samlet innenfor statistikkområdet KOSTRA, «Kommune-Stat-Rapportering». Ettersom 
kommunene i Norge varierer i størrelse og struktur, har SSB delt kommunene inn i 16 ulike grupper. Frogn kommune inngår i 
KOSTRA-gruppe 8, som består av 23 kommuner. Kommuneinndelingen er en administrativ inndeling av Norge. Kommunen er 
betegnelsen både på en politisk og forvaltningsmessig nivå og betegnelsen på et regionalt nivå i statistikken. 

3 Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis beløpet en standard enebolig på 120 m2 bruksareal betaler. 
Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for et forbruk på 150 m3, inkludert eventuell fast del. Tallene er hentet fra 
skjema 22, del 4. 

Frogn kommune Vestby kommune Nesodden kommune KOSTRA-gr. 8 Gjennomsnitt landet
u/Oslo

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.
 2017 1 825 3 710 3 255 2 624 3 382
 2018 2 204 4 105 3 473 2 982 3 566
 2019 2 551 4 313 5 135 3 109 3 741
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Tilknytningsgebyr vann 

I KOSTRA databasen er kommunene registrert med enten én sats for tilknytningsgebyret på vann, 
eller en høy og en lav sats. Frogn kommune har en høy og en lav sats for tilknytningsgebyret. Det 
fremgår av kommunens handlingsprogram at den lave satsen forutsetter en konkret skriftlig avtale om 
lav sats med kommunen, der privat part finansierer utbygging av felles infrastruktur som skal eies av 
kommunen. I tabellen under oppgis gjennomsnittlig tilknytningsgebyr i KOSTRA gruppe 8 for 
kommunene som har to satser, slik som Frogn kommune4.  

Indikator Kommune 2017 2018 2019 

Tilknytningsgebyr vann (ekskl. 
mva) - høy sats5 

Frogn kommune 68 040 68 040 50 000 

Vestby kommune 6 38 160 39 000 - 

Nesodden kommune 31 500 - - 

KOSTRA-gruppe 8 28 264 30 260 18 700 

Tilknytningsgebyr vann (ekskl. 
mva) - lav sats7 

Frogn kommune 36 555 36 555 30 000 

Vestby kommune 12 720 13 080 - 

Nesodden kommune 7 500 7 500 9 375 

KOSTRA-gruppe 8 15 275 14 751 7 355 

Videre følger en tabell over gjennomsnittlig tilknytningsgebyr for vann i kommunene som har én sats.  

Indikator Kommune 2017 2018 2019 

Tilknytningsgebyr vann (ekskl. 
mva) - en sats 

KOSTRA-gruppe 8 
11 365 12 851 12 278 

Tilknytningsgebyret for vannforsyning i Frogn kommune er og har vært på et betydelig høyere nivå 
enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen, både hva gjelder høy og lav sats.  

 

2.1.2 Avløp  
Årsgebyr for avløpstjenesten 

                                                           
4 Tilknytningsgebyrene i Vestby og Nesodden er ikke tilgjengelig for alle år. 
5 Det er høyeste sats (ekskl mva) for en standard enebolig på 120 kvm bruksareal som vises her.  
6 Vestby og Nesodden oppgir gebyrene enkelte år i et format som ikke er direkte sammenlignbart. 
7 Det er laveste sats (ekskl mva) for en standard enebolig på 120 kvm bruksareal som vises her.  
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Frogn kommune har et lavere årsgebyr for avløpstjenester enn nabokommunene Vestby og Nesodden 
og gjennomsnittet i KOSTRA gruppen og landet for øvrig.  

 

Tilknytningsgebyr avløp 

Frogn kommune har også en høy og en lav sats for tilknytningsgebyret på avløp, hvor en lav sats gis 
etter de samme forutsetningene som for vanntilknytningsgebyret. I tabellen under oppgis 
gjennomsnittlig tilknytningsgebyr i KOSTRA gruppe 8 for kommunene som har to satser, som Frogn 
kommune.  

 

Indikator Kommune 2017 2018 2019 

Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp 
- høy sats  

Frogn kommune 50 000 50 000 50 000 
Vestby kommune8 47 520 48 720 - 
Nesodden kommune 46 500 - - 
KOSTRA-gr. 8 28 447 28 277 21 628 

Tilknytningsgebyr (ekskl. mva) avløp 
- lav sats 

Frogn kommune 29 835 35 405 30 000 
Vestby kommune 15 840 16 200 - 
Nesodden kommune 10 500 10 500 13 125 
KOSTRA-gr. 8 15 701 14 612 9 398 

 

  

                                                           
8 Vestby og Nesodden oppgir gebyrene enkelte år i et format som ikke er direkte sammenlignbart. 

Frogn kommune Vestby kommune Nesodden
kommune KOSTRA-gr. 8 Gj.snitt landet

u/Oslo
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva.

 2017 3 594 3 884 3 608 3 434 3 776
 2018 3 786 4 173 3 839 3 665 3 923
 2019 3 649 4 452 4 527 3 988 4 146
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Videre følger en tabell over gjennomsnittlig tilknytningsgebyr for avløp i kommunene som har én sats.  

Indikator Kommune 2017 2018 2019 

Tilknytningsgebyr vann (ekskl. 
mva) - en sats 

KOSTRA-gruppe 8 14 440 16 417 15 513 

Tilknytningsgebyret for avløp i Frogn kommune er også på et betydelig høyere nivå enn 
gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen, både hva gjelder høy og lav sats.  

 

2.1.3 Renovasjon  
Årsgebyr for renovasjon 

 

Årsgebyret for renovasjon i Frogn kommune er omtrent på samme nivå som gjennomsnittet i KOSTRA 
gruppen.  

 

2.1.4 Slamtømming 
Årsgebyr for slamtømming 

Frogn kommune Vestby Nesodden KOSTRA-gr. 8 Gj.snitt landet
u/Oslo

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva.
 2017 1 932 2 791 1 947 2 449 2 702
 2018 2 357 2 919 1 375 2 511 2 762
 2019 2 498 2 807 2 254 2 589 2 854
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Årsgebyret for slamtømming er på omtrent samme nivå i Frogn, Vestby og Nesodden kommune. Dette 
er for øvrig noe høyere enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 8 og landet.  

 

Frogn kommune Vestby kommune Nesodden
kommune KOSTRA-gr. 8 Gj.snitt landet

u/Oslo
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva.

Sum of 2016 2 347 2 620 2 600 1 353 1 441
Sum of 2017 2 403 2 210 2 600 1 314 1 526
Sum of 2018 2 475 2 272 2 600 1 364 1 529
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3. System og rutiner for 

beregning av selvkost 
3.1 Revisjonskriterier 
I dette kapittelet svarer vi på problemstilling 1 "Har kommunen gode systemer og rutiner for beregning 
av selvkost?"  

Revisjonskriterier er utledet fra: 

 Rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester9 
 Veileder for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren (rapport fra Norsk Vann) 
 Kommuneloven  

 
For utdyping av revisjonskriteriene viser vi til vedlegg 2.  

 

3.2 Fakta 
Prosess knyttet til beregning av selvkostgebyrer 

Frogn kommune bruker et privat konsulentselskap til å bistå i arbeidet med å beregne 
selvkostgebyrer. Konsulentselskapet har laget en excel-modell for selvkostberegninger som benyttes i 
dette arbeidet.  

Excel-modellen benyttes i arbeidet med beregning av både for- og etterkalkyle. Kommunes regnskap 
blir lagt inn i excel-modellen. Grunnlagsdata som ligger til grunn for direkte og indirekte kostnader, 
samt fordelingsnøklene for fordeling av de indirekte kostnadene fremgår av modellen. Selve 
etterkalkylen for det enkelte gebyrområdet, selvkostfondet og forkalkyle blir beregnet i modellen og 
oversiktlig presentert. 

Konsulentselskapet kaller inn til møter to ganger i året, hvor en jobber med for- og etterkalkylene. Det 
ene møtet blir holdt på høsten, i forbindelse med budsjettarbeidet – herunder forkalkylen. Det andre 
møtet blir holdt i januar i forbindelse med etterkalkylen. På møtene med konsulentselskapet deltar to 
controllere fra enhet for økonomi, digitalisering og IKT – hvorav den ene har særlig ansvar for teknisk 
drift og forvaltning. I tillegg deltar VA-ingeniør og avdelingsleder og/eller enhetsleder for teknisk drift 
og forvaltning. 

Formålet med møtene er å kvalitetssikre regnskapsdataene og forutsetningene som ligger til grunn for 
selvkostkalkylen. Enhet for økonomi sender Frogn kommunes selvkostregnskap og balanse på 
kontonivå til konsulentselskapet i forkant av møtene. Konsulentselskapet legger regnskapsdataene inn 
i modellen. I møtene går kommunen og konsulentselskapet gjennom regnskapet som er lagt inn i 
modellen. I møtet blir også investeringer innenfor selvkostområdet gjennomgått, herunder hvert enkelt 
nye investeringsprosjekt.  

                                                           
9 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/retningslinjer_selvkost_betalingstjenester.pdf 
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I disse gjennomgangene finner de gjerne feilføringer, for eksempel at det er benyttet feil funksjon10. 
Det blir gjort korreksjoner og endringer i regnskapet i etterkant av møtene, og så sender controlleren 
et nytt regnskapsuttrekk til konsulentselskapet. I utgangspunktet skal alle endringer gjennomføres i 
regnskapet, det skal ikke gjøres endringer direkte i kalkylen. Dersom det blir gjort endringer i 
kommuneregnskapet etter at det er oversendt til konsulentselskapet, sender kommunen nye, 
oppdaterte regnskapsdata til konsulentselskapet. Fra intervju fremgår det at controller og 
regnskapssjefen jobber tett i regnskapsavslutningen og controlleren som er ansvarlig for teknisk drift 
og forvaltning er således kjent med eventuelle endringer som blir gjort etter at regnskapet er sendt til 
konsulentselskapet.  

I møtene går en også gjennom og kvalitetssikrer de indirekte kostnadene og tilhørende 
fordelingsnøkler. Det vurderes da hvilke kostnader som er relevante å ta inn i selvkostregnskapet. 
Kommunen har fokus på å føre kostnadene dirkete på riktig funksjon, slik at enkelte indirekte 
kostnader blir fordelt direkte i regnskapet. Det fremgår i intervju at vurderinger knyttet til indirekte 
kostnader og fordelingsnøkler er skjønnsmessige vurderinger som per i dag ikke blir dokumentert.  

Spørringer/rapporter som tas ut i møtet og som ligger til grunn for senere endringer i regnskapet blir 
ikke lagret systematisk for å dokumentere bakgrunnen for disse endringene. Vi er ikke blitt gjort kjent 
med at det blir laget noe møtereferat eller annen skriftlig dokumentasjon av vurderinger eller annen 
relevant informasjon som fremkommer i møtene med konsulentselskapet.  

Frogn kommune har ikke noen skriftlige dokument som beskriver prosessen knyttet til utarbeiding av 
selvkostkalkylene. Fra intervju opplyses at prosessen knyttet til kvalitetssikring av selvkostkalkylen 
tvinger seg i stor grad frem som en del av prosessen med konsulentselskapet. Samtidig presiser 
enhetsleder for teknisk drift og forvaltning at hun er opptatt av å ha et velfungerende 
internkontrollsystem. På tidspunkt for revisjon hadde enhetslederen startet på arbeidet med å vurdere 
status på internkontrollsystemet i enheten.  

 

Kvalitet i budsjett og regnskap 

Det er kostnadsføringen på funksjon som er indikatoren på hvorvidt en kostnad gjelder vann, avløp 
eller renovasjon og om de skal inngå i selvkostregnskapet. For at selvkostregnskapet skal bli korrekt, 
må kostnadene bokføres korrekt.  

I Frogn kommune bokføres fakturaene ute på enhetene. Det er den som har bestilt varen eller 
tjenesten som attesterer fakturaen, mens det er denne personens leder som anviser. Det er 
innebygde kontroller i regnskapssystemet slik at ansvaret11 styrer hvilke funksjoner som kan benyttes. 
I tillegg kjører økonomienheten rapporter for å kontrollere kostnadsføringen på ansvar og funksjon. 
Feil som oppdages da kan for eksempel være feilføringer knyttet til lønnskostnader som henger igjen 
ved personer som har fått nye stillinger.  

Fra intervju fremgår det at fordeling av lønn på riktig funksjon ikke vurderes som et stort problem i 
sum, men det kan være utfordrende å kostnadsføre lønnen korrekt når det er enkeltpersoner som har 
arbeidet på flere områder. Økonomienheten har lagt opp til en kontroll av hvordan lønn 
regnskapsføres hvert tertial, i praksis gjøres dette halvårlig. I denne gjennomgangen kontrolleres 
regnskapsføringen av lønn i driftsregnskapet og på alle investeringsprosjekter, herunder om 
lønnskostnadene er fordelt riktig mellom drift/investering og om de er ført på riktig 
investeringsprosjekt. Økonomienheten oppfordrer de som jobber på investeringer til å ha et system på 
hvordan de bruker tiden sin, slik at regnskapsføringer kan korrigeres i samsvar med hva de har 
benyttet tiden til. I tillegg skal alle lønnskostnadene kontrolleres av leder, før hver utbetaling av lønn, 
dette inkluderer også kontroll av funksjon.  

                                                           
10 I kommuneregnskap fokuserer begrepet funksjon på hvilke typer behov tjenestene skal dekke, og er uavhengig av hvordan 
tjenestene er organisert. Korrekt kostnads føring på funksjon er vesentlig for å få et korrekt datagrunnlag når gebyrene skal 
beregnes. 
11 I regnskapet er ansvar den organisatoriske dimensjonen, og tilsvarer gjerne avdeling.  
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Det fremgår av intervju at kontrollene som gjennomføres i stor grad er etablert praksis, og i liten grad 
nedfelt i skriftlige rutiner. Samtidig fremgår det at kommunen har jobbet med å etablere skriftlige 
rutiner på økonomi de 2-3 siste årene, men det er ikke utarbeidet rutinebeskrivelser innenfor alle 
områder. 

Fra intervju går det frem at roller og ansvar knyttet til kvaliteten i regnskapet er avklart for enkelte, 
mens uklart for andre. Ansvar for å fordele lønnskostnader nevnes som et eksempel hvor 
arbeidsdeling mellom ledere og økonomienheten ikke oppleves som tydelig.  

Videre nevnes overføring av kompetanse som en generell utfordring i kommunen. Samtidig fremgår 
det at innenfor økonomi arbeides det med en ny økonomiopplæringsmodul for alle ledere i Frogn 
kommune.  

Kvaliteten på investeringsbudsjettet har også direkte påvirkning på gebyrnivåene. 
Investeringsbudsjettet som blir lagt inn i selvkostmodellen er det samme som er vedtatt i 
handlingsprogrammet. Årlige investeringer er grunnlaget for å beregne kalkulatoriske avskrivninger og 
kalkulatoriske rentekostnader. Kommunen har en rekke investeringsprosjekter innenfor vei, vann og 
avløp. Dersom investeringer ikke gjennomføres i samsvar med plan, kan potensielt gebyrnivåene bli 
lagt for høyt – da de kalkulatoriske kostnadene blir budsjettert for høyt. Økonomienheten i Frogn 
kommune har fokus på å kvalitetssikre investeringsbudsjettet, og fokuserer bla på at det er realistiske 
med tanke på hva man får til å gjennomføre. I tillegg har teknisk forvaltning egne møter som gjelder 
oppfølging av investeringsbudsjettet. Her følges investeringsporteføljen opp. I møtene deltar 
enhetsleder, controller, avdelingsledere for vei, vann og avløp og rådgiver innenfor vann og avløp. 

 

Rutiner for fakturering av kommunale gebyrer 

Kommunen har utarbeidet en rutine for fakturering av kommunale gebyrer. Gebyrene faktureres fire 
ganger per år, hvor årets første fakturering er med avregning av forrige år.  

Vannmålere er registrert i Komtek12, dette danner grunnlaget for vann- og avløpsgebyrer. Gebyrene 
faktureres fra installasjonsdato. Vannmålere avleses og forbruket avregnes en gang per år, mens 
grunnlaget for a-konto gebyrene er forrige års forbruk. Det gjøres en kontroll av avlesning, og 
årsoppgjøret kjøres i Komtek. Dersom det er store avvik fra tidligere år, gjør kommunen en 
avvikskontroll. I særskilte tilfeller har kommunen avskrevet overforbruk på avløp som følge av 
lekkasje. Kommunen opplyser om at de ikke har ressurser til å drive ulovlighetsoppfølging. 

Nye eiendommer opprettes i Komtek når det blir gitt ferdigattest eller brukstillatelse, det sendes da 
også brukstillatelse for Follo Ren. Gebyr for renovasjon for helårsbolig faktureres sammen med vann 
og avløp fire ganger i året. Renovasjon for fritidsbolig faktureres en gang per år. 

 

3.3 Vurdering 
Kommunen har et system for å beregne selvkost, som i stor grad følger av samarbeidsrutinen mellom 
Frogn kommune og et ekstern konsulentselskap. Det er liten grad av skriftliggjorte rutiner knyttet til 
beregning av selvkostgebyrene i Frogn kommune, og ikke utarbeidet noen arbeidsplan eller sjekkliste 
for dette arbeidet. Kommunelovens § 23 om betryggende kontroll setter ingen eksplisitte krav til at 
kommunens rutiner formelt må skriftliggjøres. Samstidig er det ut i fra god praksis antatt at det er 
fordelaktig med å skriftlige rutiner for å formalisere de og sikre at de er etterprøvbare. Skriftliggjorte 
rutiner vil også redusere sårbarhet ved fravær og bytte av personell, og kan bidra til å sikre 
kompetanseoverføring. Ettersom beregningene av selvkost i stor grad skjer i samråd med et eksternt 
konsulentselskap, vil en være ekstra sårbar for endring av personell. Praksisen knyttet til 
gjennomgang og oppdateringer av for- og etterkalkylene fremstår som innarbeidet, men vi vurderer at 
det vil være hensiktsmessig å formalisere dette arbeidet med formelle rutiner og møtereferater.   

                                                           
12 Komtek er kommunens programvareløsning for fakturering ev gebyrer for renovasjon, vann og avløp.  
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Høringsutkast til ny selvkostforskrift §11 inneholder krav om at samlet selvkost må kunne 
dokumenteres og oppbevares i 10 år. Herunder følger det også at krav til å dokumentere 
sammenheng mellom etterkalkyle og regnskapsinformasjon og fordelingsnøkler som legges til grunn. I 
dag er det ikke etabblert  noen systematikk hva gjelder å dokumentere vurderinger knyttet til 
forutsetningene som ligger til grunn for selvkostberegningene, herunder fordelingsnøkler og fordeling 
av indirekte kostnader. Videre blir ikke bakgunnen for endringer i datagrunnlaget i selvkostkalkylene 
dokumentert. Vår vurdering er at det vil være hensiktsmessig med større grad av dokumentasjon av 
forutsetninger og vurderinger som gjøres i arbeidet med selvkostberegningene, for å sikre at dette er 
etterprøvbart. Gitt at ny selvkostforskrift vedtas i samsvar med utkast, vil det også bli et krav.  

Kvalitetssikring av grunnlagsdata, herunder gjennomføring av kontroller av regnskapet knyttet til 
selvkostregnskapet er også i liten grad formalisert. Basert på informasjon fra intervjuene, bør også 
kommunen tydeliggjøre hvem som er ansvarlig for å gjennomføre kontroller.   

Årlige investeringer som legges inn i selvkostmodellen bør avstemmes og det bør dokumenteres at 
disse investeringene legges riktig inn med samme beløp som regnskapsført i regnskapet. I forbindelse 
med at prosjekter legges inn excel-modellen bør det også dokumenteres at de enkelte delprosjektene 
fullt ut kan belastes selvkostregnskapene.  

Vi vi og tilføye at høringsutkast til ny selvkostforskrift kommer med forslag om at kommunene kan ha 
negative selvkostfond som er mer enn 5 år i tilfeller der kommunen foretar investeringer som er ment 
å dekke fremtidige utbyggingsbehov. I forbindelse med styring av selvkostfond bør kommunen derfor 
også belyse hvilke investeringer som planlegges fremover. 
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4. Gebyr og selvkostregler 
4.1 Revisjonskriterier 
I dette kapittelet svarer vi på problemstilling 2 "Er kommunens gebyrregulativer i samsvar med 
regelverket?" og problemstilling 4 "Er kommunens gebyrer i samsvar med selvkostreglene for utvalgte 
tjenester?".  

Revisjonskriterier er utledet fra: 

 Renovasjon, Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven).  
 Retningslinjer fra Miljødirektoratet for differensiering av avfallsgebyrene. 
 Vannforsyning og avløp, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og forurensningsforskriften 
 Tømming av slamavskillere (septiktanker), Forurensingsloven 
 Rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
 Veileder for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren (rapport fra Norsk Vann) 
 Lokale fastsatte bestemmelser, Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Frogn kommune. 
 Lokale fastsatte bestemmelser, Forskrift for husholdningsavfall, Frogn kommune. 
 Gebyrregulativ for Frogn kommune 

For utdyping av revisjonskriteriene viser vi til vedlegg 2.  

 

4.2 Fakta 
Etterkalkylen for utvalgte selvkostområder 

For 2018 viser etterkalkylen følgende tallstørrelser (alle tall i hele tusen): 

  



3/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR i Frogn kommune - 19/00104-3 Forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR i Frogn kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune - Selvkost VAR

 

© 2019 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 19 

 

 

          2018 
Etterkalkyle selvkost  Vann   Avløp   Reno-

vasjon   Slam  
 Spredt 
avløp 
tilsyn  

 Spredt 
avløp 

utslipps-
tillatelser  

Gebyrinntekter    17 384       25 508       17 181      2 019         110            195  

Øvrige driftsinntekter -        83  -         428             19            0  -      175            175  

Driftsinntekter    17 302       25 080       17 200      2 020  -       65            370  

Direkte driftsutgifter    12 555       12 638       17 964      2 016         347            347  

Avskrivningskostnad      2 731         3 204               8           -              8              -    

Kalkulatorisk rente (2,37 %)      1 977         1 886               9           -              0              -    

Indirekte netto driftsutgifter         527            657           128          28          71              66  

Indirekte avskrivningskostnad          31              32               0            0            1                9  

Indirekte kalkulatorisk rente (2,37%)            2               2               0            0            0                0  

Driftskostnader    17 823       18 420       18 111      2 044         428            423  

Resultat -       521         6 660  -        911  -       24  -      493  -           53  

Kostnadsdekning i % 97 % 136 % 95 % 0 % 0 % 0 % 

Som det fremkommer av tabellen er selvkostområdene vann, avløp og renovasjon de største målt i 
sum driftsinntekter.  

Etterkalkylen viser at det er beregnet avskrivningskostnader for vann- og avløp og beregnet 
kalkulatorisk rente i henhold til kalkylerenten. Det er også beregnet indirekte netto driftsutgifter. For 
selvkostområdet renovasjon så er regnskapsførte utgifter i stor grad bestående av tilskudd til Follo 
Ren IKS. Etterkalkylen for 2018 viser at det meste av utgiftene som er belastet selvkostområdet for 
renovasjon er relatert til overførte tilskudd til Follo Ren IKS. For 2018 er det bokført 16,6 millioner i 
overføringer. Kostnader i form av avskrivninger og kalkulatorisk rente fremkommer derfor ikke av 
etterkalkylen da disse kostnadene inngår i tilskuddet til Follo Ren IKS.  

For selvkostområdene slam og spredt avløp er det minimalt med investeringer og derfor ikke 
vesentlige utgifter knyttet til avskrivninger og kalkulatorisk rente.   

Gebyrinntektene på vann- og avløp fordeler seg slik for 2018 (tall i hele tusen hentet fra 
etterkalkylen): 

Fordeling av inntekter 
(fra etterkalkylen 2018)  Vann   Vann %-

fordeling Avløp  Avløp %-
fordeling Totalt  Totalt %-

fordeling 
  
Variabel forbruksavgift 8 566 50 % 17 039 68 %     25 605  60 % 

Fast avgift 4 282 25 % 4 575 18 %      8 857  21 % 

Tilknytningsgebyr 4 537 26 % 3 894 16 %      8 430  20 % 

Andre inntekter/refusjoner -83 0 % -428 -2 % -       510  -1 % 

Sum 17 302 100 % 25 080 100 %     42 382  100 % 

 

Gebyrinntektene for renovasjon var ifølge etterkalkylen for 2018 på i overkant 17,2 millioner. I følge 
etterkalkylen fremkommer inntektene slik for 2018: 
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Fordeling av inntekter renovasjon 2018 
Antall Gebyr Vekt *) 

Inntekt 
(hele 

tusen) 

 %-
fordeling (fra etterkalkylen) 

  
10100 Helårsrenovasjon FK 3 929 2 357 1,00 9 260 53,7 % 

10102 Gangtillegg restavfall FK 889 26 0,01 23 0,1 % 

10103 Gangtillegg papir FK 778 12 0,01 9 0,1 % 

10104 Felles renovasjon FK 1 896 2 357 1,00 4 470 25,9 % 

10106 Helårsrenovasjon mindre FK 223 1 650 0,70 368 2,1 % 

10107 Helårsrenovasjon større FK 389 3 064 1,30 1 192 6,9 % 

10110 Hytterenov.helårcont. FK 1 000 1 886 0,80 1 886 10,9 % 

10111 Renovasjon nabodeling FK 27 1 886 0,80 51 0,3 % 

Sum       17 259 100,0 % 

*) Helårsgebyr 2 357*vekt=gebyr 2018           

 

I følge vedtatt handlingsprogram ble gebyret for helårsrenovasjon vedtatt til 2 357 og det ble fastsatt 
rabatt på 30% ved mindre restavfallsbeholder. Dette er i tråd med etterkalylen over. Det fremkommer 
ikke direkte av vedlegget til HP hva som skal være tillegget for større beholder. Det er henvist til 
informasjon på hjemmesider til Follo Ren. Det er i etterkalkylen brukt et tillegg på 30%. For 
hytterenovasjon er det i handlingsplan for 2018 fastsatt satser for halvår kr 1 179 og helår kr 2 357. I 
etterkalkylen er det derimot lagt inn 0,8 av helårsgebyr, kr 1 886. Gebyret for hytterenovasjon er ifølge 
det vi har fått opplyst fakturert ut i henhold til gebyrvedtaket og ikke slik det er lagt inn i tabellen over. 
Det er også noen mindre avvik i fordelingen av inntektsbeløpene mot faktisk utfakturert uten at dette 
gir et vesentlig endret bilde.  

Når det gjelder direkte kostnader har vi for 2018 sett nærmere på kombinasjonen av ansvar (enhet 
som er ansvarlig for attestasjon og anvisning) og bruk av KOSTRA-funksjoner som inngår på 
selvkostområdene for vann, avløp og renovasjon. Denne kontrollen indikerer ingen vesentlige feil i de 
direkte kostnader som inngår i etterkalkylene. Det er bokførte noen kostnader direkte fra ansvar som 
er støttefunksjoner til selvkostområdene. Dette gjelder blant annet fakturateamet, arkivet og 
servicetorget hvor det i 2018 er belastet ca. 1 million kroner fra disse ansvarene over på 
selvkostområdet for vann, avløp og renovasjon.  

Når det gjelder kostnader som i etterkalkylen er medtatt som indirekte kostnader for vann, avløp og 
renovasjon utgjør dette ca. 1,3 millioner for 2018. Av dette gjelder ca. 0,2 millioner andel av utgifter til 
kommuneadvokat, 0,4 millioner utgifter til arkiv og portoutgifter, 0,1 millioner utgifter til controller, 0,2 
millioner utgifter til IKT og 0,2 millioner utgifter til administrasjonslokaler.  

Når det gjelder inntekter medtas gebyrinntektene på selvkostområdene. Det vil være begrenset med 
øvrige inntekter på vann- og avløp. For 2018 ser vi at det i regnskapet på KOSTRA-funksjoner for 
vann, avløp og renovasjon er inntektsført ca. 0,3 millioner i andre inntekter enn gebyrinntekter. Vi har 
ikke sett nærmere på innholdet. På renovasjon kan det være muligheter for noe salg av biprodukter 
mv som eventuelt Follo Ren IKS medtar i sitt internregnskap på selvkost. Frogn kommune bør sikre 
seg at Follo Ren IKS følger selvkostveleider på dette punkt. 

 

Investeringsbudsjettet  

I investeringsbudsjettet i handlingsplan for 2019-2022 fremkommer det at det pr 17.okt 2018 var 48,8 
millioner i ubrukte investeringsmidler til Hovedplan vann og avløp og at budsjett for 2019 er på 35,45 
millioner i 2019 og 20 millioner pr år for 2020, 2021 og 2022.  
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I forbindelse med etterkalkylene og avslutningen av årsregnskapet så blir nye investeringer på 
selvkostområdene lagt inn i selvkostmodellen utarbeidet av konsulentselskapet. Det er ikke oppbevart 
en dokumentert kontroll av at dette arbeidet er kvalitetssikret. Når det gjelder Renovasjon er det meste 
av slike kostnader i regnskapet til Follo Ren IKS. Her har vi ikke hatt grunnlag for å gjøre kontroller. 
For Vann- og avløp for 2018 har vi sett på investeringer som er lagt inn i modellen for etterkalkylen, 
mot hva som fremstår som investeringsprosjekter i regnskapet til Frogn kommune som synes å være 
relatert til selvkostområdene for vann og avløp. I 2018 er det for vann og avløp lagt inn ca. 35 millioner 
i tilganger. Dette synes å samsvare med bokførte investeringskostnader i investeringsregnskapet, 
relatert til vann- og avløp.  

 

Gebyrer 

I vedlegg til handlingsprogrammet fremgår det for vann at gebyrsatsene for 2019 tilpasses for å 
redusere selvkostfondet for vann. Av satsene opplyst i vedlegget er det kun tilknytningsgebyret som er 
redusert, fra 2018 vanlig sats kr 68 040 til 2019 kr 50 000 og redusert sats 2018 kr 36 555 til kr 30 000 
i 2019. Øvrige gebyrer har alle en økning fra 2018.  

For avløp er det opplyst at gebyrsatsene reduseres noe. Fastdelen av forbruksavgiften har en liten 
økning mens øvrige forbruksavgifter har en liten reduksjon i forhold til 2018. Tilknytningsgebyret vanlig 
sats kr 50 000 er uendret fra 2018 til 2019 men tilknytningsgebyrer lav sats er redusert fra kr 35 405 i 
2018 til kr 30 000 i 2019.  

I våre gjennomganger har vi ikke fått dokumentasjon eller forklaringer på hvilke vurderinger som er 
gjort av kommunens tilknytningsgebyrer. Gebyr for vann og avløp er delt i et fast gebyr, forbruksgebyr 
og tilknytningsgebyr. I Handlingsprogrammet for 2019-2022 under "Hjemmelsgrunnlag kommunale 
avgifter" fremgår det at fastgebyret skal dekke kapitalkostnadene, i tråd med statens veileder for 
selvkost. 

For renovasjon er det opplyst at "gebyrsatsene for 2019 justeres for å øke kostnadsdekningen noe" og 
at "Gebyrsatsene vil redusere selvkostfondet på renovasjon". Satsene for helårsrenovasjon økes fra kr 
2 357 i 2018 til kr 2 498 i 2019. 

 

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Frogn kommune 

I følge forskriften beregnes gebyrsatsene ut fra selvkostprinsippet og vedtas årlig av kommunestyret i 
handlingsprogrammet. Forskriften deler gebyrtypene inn i engangsgebyr for tilknytning, årsgebyr for 
vann og/eller avløp, gebyr for plombering/stenging, oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler og 
erstatning for ødelagt eller tapt vannmåler. 

Det fremgår av forskriften i hvilke tilfeller tilknytningsgebyret skal betales. Det er også definert i 
forskriften når det kan være aktuelt med lav sats, og at det må være inngått skriftlig avtale før det gis 
igangsettelsestillatelse for aktuelle infrastruktur. I forskriften er det definert hvilke eiendommer det skal 
betales årsgebyr for. Det går frem at tilknytningsgebyret skal fastsettes årlig av kommunestyret, og at 
det vil fremkomme av gjeldende Handlingsprogram.  

Årsgebyret deles inn i en fast del (fastledd) og en mengdevariabel (forbruksledd). Andelen fastledd og 
forbruksledd og gebyrsatsene skal vedtas hvert år i Handlingsprogrammet. I Handlingsprogrammet for 
2019-2022 under "Hjemmelsgrunnlag kommunale avgifter" fremgår det at fastgebyret skal dekke 
kapitalkostnadene, i tråd med statens veileder for selvkost.  

Det fremgår av forskriften at det skal installeres vannmåler på alle eiendommer som er tilknyttet 
kommunalt vann og/eller avløp. Samme forbruk legges i utgangspunktet til grunn for beregningen av 
både vann- og avløpsgebyr, men det er detaljert noen unntak i forskriften.  

Det fremgår at kostnader med innkjøp, drift og utskifting av vannmålere skal inngå i 
selvkostgrunnlaget og faktureres via årsgebyret.  
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Forskrift for husholdningsavfall, Frogn kommune 

Forskriften omfatter alle registrerte og bebygde grunneiendommer hvor det oppstår 
husholdningsavfall. Det er presisert i forskriften at den også gjelder for hytter og fritidseiendommer. 
Forskriften omhandler kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. 
Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser. I følge 
forskriften skal abonnementer som er omfattet av forskriften betale avfallsgebyr. Gebyr skal også 
betales for tilleggstjenester og det er i forskriften henvist til oversikt på hjemmesiden til Follo Ren IKS 
(ww.folloren.no). Det er i forskriften åpne for at det kan oppnås reduksjon i gebyr ved fellesløsninger. 
Avfallsgebyret størrelse skal fastsettes av kommunen.  

 

Tilgjengelighet, dokumentasjon og åpenhet om selvkostberegningene 

I kommunens årsregnskap presenteres en egen note med en samlet etterkalkyle, hvor bla resultatene 
for vann, avløp og renovasjon fremgår. Her inngår blant annet driftsinntektene og driftskostnadene 
innenfor det enkelte området. Kostnadsdekning i % og utvikling av selvkostfond fremgår også her. I 
forbindelse med budsjettet publiserer kommunen et notat som er utarbeidet sammen med 
konsulentselskapet som kommunen benytter innenfor selvkost. I dette notatet presenteres utfordringer 
med selvkostbudsjettet og generelle forutsetninger som ligger til grunn for gebyrberegningen.  

Budsjettnotatet for 2019 gir detaljert oversikt fra 2017-2022 på selvkostområdene for vann, avløp, 
renovasjon og feiing. Det gis følgende opplysninger: 

• Gebyrutvikling 

• Endring i driftsutgifter (lønn, varer og tjenester mv) 

• Endring i kapitalkostnader (avskrivninger og kalkulatoriske renter) inkludert effekt av fremtidige 
forventede investeringer 

• Endring i indirekte kostnader 

• Forventet endring i selvkostfond 

Omtale av selvkost fremkommer også direkte i handlingsprogrammet og i vedlegg til 
handlingsprogrammet fremkommer også forslag til fastsettelse av årlige gebyrer. 

Frogn kommune har ikke publisert KOSTRA-analyser eller lignende, som sammenligner kommunens 
gebyrnivå opp mot andre kommuner sitt gebyrnivå.  

På Frogn kommune sin hjemmeside er det under sektorområdet teknisk og eiendom og vann- avløp 
og renovasjon lagt ut informasjon om regelverk, gebyrer mv på selvkostområdet. Her ligger det link til 
lokale forskrifter, opplysninger om vannmålere og henvisning til Follo Ren IKS.  

 

4.3 Vurdering 
Særlovgivningen setter en øvre ramme for samlede gebyrinntekter. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets rundskriv H-3/1413 har hatt status som veiledning uten at denne har 
gitt presise føringer for hvordan gebyrene kan uformes. Særlovgivningen har satt øvre ramme ved at 
kommunene på område vann, avløp og renovasjon ikke kan ta mer betalt enn det koster kommunen å 
produsere tjenestene. Det er i "Retningslinjer fra Miljødirektoratet for differensiering av 

                                                           
13 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
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avfallsgebyrene" omtalt noe nærmere om hvordan kommunene kan innrette gebyrregulativet. I 
veilederen til Norsk vann "Veileder for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren" er det i liten 
grad gitt konkret veiledning om utforming av gebyrregulativ 14.  

I forrige forvaltningsrevisjonsrapport ble Frogn kommunes praksis med tilknytningsgebyrer omtalt. 
Rapporten anbefalte "Vurdere om fordelingen mellom tilknytningsavgifter og årlige avgifter for vann og 
avløp er hensiktsmessige". Vi har ikke mottatt informasjon om at det er gjort nye vurderinger og det 
fremstår som om fokuset har vært å holde gebyrene på et jevnt nivå. Vår vurdering er at nivået på 
kommunens tilknytningsgebyrer ikke er tilstrekkelig begrunnet.  

Per i dag er det ikke adgang til å opprettholde positive fond utover 5 år15. Prinsippet er at det er bruker 
av tjenesten som skal betale og at det ikke skal kreves forskuddsbetalinger mange år i forveien. Vi 
vurderer at kommunen bør ta en ny vurdering av tilknytningsgebyrene. Inntekter fra 
tilknytningsgebyrer kan forøvrig svinge mye fra år til år og skape utfordringer i forhold til å styre 
størrelse på selvkostfondene for vann og avløp. Etter vår oppfatning vil det også være i tråd med de 
grunnleggende prinsipper i selvkost at utgiftene fordeles etter forbruk av tjenesten.  

I kommunens handlingsprogram er det henvist til selvkostveilederen og argumentert for at fastgebyret 
er tenkt å dekke kapitalkostnadene (renter og avksirvninger). Vår vurdering er at dette ikke er klart 
uttrykt i selvkostveilederen at det må være slik, og at dette er et valg kommunen har tatt. Det er likevel 
slik at kommunen med gjeldende regelverk på området har hatt stor valgfrihet i forhold til å fastsette 
gebyrregulativet da særlovene kun setter en øvre ramme.  

Når det gjelder gebyrer for renovasjon så oppfatter vi at kommunens gebyrer er i tråd med veilederen 
fra Miljødirektoratet om differensiering av avfallsgebyrene (jfr. også § 34 forurensningsloven). Det er 
gjennom gebyrregulativet lagt inn et lavere renovasjonsgebyr for å stimulere til å få ned volum av 
restavfall. Reglene på området sier ikke noe om hvor stor rabatten ved mindre beholder kan være. I 
tråd med veilederen er det samme gebyr uansett hvor du bor i kommunen. Det er innført et gangtillegg 
hvor plassering av beholder står for langt fra vei (avstand regulert i lokal forskrift). Inntektene er lave 
for gangtillegg, og kommunen kan vurdere å se på det administrative arbeidet opp mot de inntektene 
som drives inn. Vi vil anbefale at regnskapsførte inntekter og inntekter etter abonnementstype slik de 
er lagt inn i etterkalkylen avstemmes. Totale inntekter i 2018 synes riktig, men for å fange opp 
eventuelle feil vil det være hensiktsmessig at etterkalylen viser riktige tall når det gjelder antall og 
inntekt pr abonnementstype.  

I følge retningslinjene for selvkost må kommunen dokumentere hvordan selvkost er beregnet. Det må 
fremlegges en etterkalkyle som viser inntekter, kostnader og resultater. Retningslinjer for selvkost 
omtaler hvilken informasjon kommunen bør gjøre tilgjengelig som viser hva som ligger til grunn for 
selvkostberegningene.  

Frogn kommune viser etterkalkylen i note til årsregnskapet. Her fremkommer ikke fondsutvikling eller 
kommentarer knyttet til fondsutvikling. Budsjettnotatet som ligger som vedlegg til 
handlingsprogrammet sier noe om utvikling i fond. Budsjettnotatet er etter vår oppfatning ikke lett 
tilgjengeliggjort for publikum og inneholder i begrenset grad omtale om planlagt og faktisk utvikling i 
selvkostfond. Det ligger informasjon om gebyrregulativ på hjemmesiden til Frogn kommune, og vi 
anbefaler at kommunen vurderer hvordan selvkostområdet samlet kan fremstilles for publikum.  

Budsjettet for selvkost fremgår ikke av etterkalkylen i årsregnskapet slik det bør ifølge God Kommunal 
Regnskaps Skikk om noter og årsberetning. 

                                                           
14 I ny kommunelov § 15-1 er det inntatt hjemmel  for at departementet til å gi forskrift med nærmere regler om beregning av 
samlet selvkost for et tjenesteområde. I høringsbrev i forbindelse med forslag til forskrift, med høringsfrist august 2019, er det 
understreket at forskriften ikke regulerer hvordan gebyrer skal utmåles i enkeltsaker, og at dette fortsatt må skje i tråd med 
bestemmelser i særlov Ny selvkostforskrift vil medføre at mye av de bestemmelsene som lå i rundskriv H-3/14 når blir 
forskriftsbestemt. Det er vært å merke seg at forskriften på noen punkter har forslag som etter vår oppfatning kan virke 
innstrammende i forhold til rundskriv H-3/14. 
15 I forbindelse med utkast til ny selvkostforskrift argumenteres det for at kommunen kan ha negative selvkostfond over 5 år 
dersom det bygges overkapasitet på var-sektoren. Imidlertid er det ikke gitt noen adgang til å ha positive fond over 5 år 
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Vi har vurdert 1) om etterkalkylene inkluderer alle direkte kostnader, 2) om indirekte 
kostnader/interntjenester er dokumentert og medtatt, 3) om kun relevante kapitalkostnader 
(avskrivninger og rentekostnad) er medtatt og 4) om alle relevante inntekter er inkludert i etterkalkylen 

Kommunen har ikke hatt rutiner for å dokumentere sine kontroller som skal sikre at etterkalkylene er i 
tråd med punktene over. Generelt inneholder etterkalkylen elementene som beskrevet over.  

Gitt at kostnadsføringen av direkte kostnader i utgangspunktet er gjort riktig, indikerer kontrollen av 
direkte kostnader at det ikke er vesentlige feil i de direkte kostnader som inngår i etterkalkylene. 

Etter vår vurdering er de indirekte kostnadene som medtas relevante og i tråd med selvkostveilederen. 
Dokumentasjon og begrunnelse for de indirekte kostandene som medtas kan etter vår oppfatning 
forbedres.  

Vår vurdering er at kommunen burde dokumentert en kontroll av at alle relevante 
investeringskostnader i kommunens årsregnskap har blitt lagt riktig inn i modellen som brukes til å 
beregne kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader i etterkalkylen.  
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5. Avsetning til og bruk av 

fond 
5.1 Revisjonskriterier  
I dette kapittelet svarer vi på problemstilling 3 "Er avsetninger til og bruk av fond i samsvar med 
regelverket?"  

Revisjonskriterier er utledet fra: 

 Renovasjon, Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven).  
 Vannforsyning og avløp, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og forurensningsforskriften 
 Rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
 Veileder for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren (rapport fra Norsk Vann) 
 Lokale fastsatte bestemmelser, Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Frogn kommune. 
 Lokale fastsatte bestemmelser, Forskrift for husholdningsavfall, Frogn kommune. 
 Gebyrregulativ for Frogn kommune 

For utdyping av revisjonskriteriene viser vi til vedlegg 2.  

5.2 Fakta 
Problemstilling 3 omhandler avsetninger og bruk av bundne driftsfond. Slike fond er ment å legge opp 
til en god håndtering av svingninger i inntekter og kostnader for å sikre at gebyrene kan holdes på et 
stabilt nivå over tid. Av forvaltningsrevisjonsrapporten for området i 2010 fremgikk det at kommunen 
hadde store negative tall i vannfondet og kloakkfondet, noe av årsaken til disse underskuddene ble 
tilskrevet høye tilknytningsavgifter og lave vann- og kloakkgebyrer. Det ble imidlertid ikke avdekket 
brudd på regelverket.   

Kommunens etterkalkyler og bokførte selvkostfond viser følgende tall i hele tusen for perioden 2014-
2018: 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

Vann       2 752        3 832  3 991        5 871         5 483  

Avløp -1 941  -3 156  -1 449        3 321        10 139  

Renovasjon     12 590     9 267      7 774        4 490         3 675  

Slam -1 613  -1 127  -437  -321  -353  

Spredt avløp tilsyn            -                -    -170  -334  -840  

Spredt avløp 
utslippstillatelser            -                -    -20  -626  -694  

Positive tall betyr at kommunen har krevd inn mer i gebyrinntekter enn kommunen har bokført 
kostnader på selvkostområdet. Negative tall betyr at kommunen har krevd inn mindre gebyrinntekter 
enn bokførte kostnader. For spredt avløp tilsyn og for spredt avløp utslippstillatelser ble det først fra 
2016 fremført underskudd (memoriaføring).  

Verken selvkostmodellen kommunen bruker eller regnskapet til Frogn kommune viser opparbeidet 
egenkapital i Follo Ren IKS.  

I møtene hvor Frogn kommune og konsulentselskapet gjennomgår selvkostmodellen, diskuteres 
gebyrnivå og forventinger til kostnader fremover. I denne sammenhengen sees det også på størrelse 
på fond og den tekniske modellen til konsulentselskapet viser alder på selvkostfond og hvilket år 
opparbeidede selvkostresultater må benytte for å være innenfor 5-års kravet i selvkostveilederen. Vi 
har gjennomgått etterkalkylene for 2015-2018 og sett om det er selvkostfond som er over 5-år pr 
31.12. Dette viser følgende bilde: 

 2015 2016 2017 2018 

Vann ok ok ok Over 5 år 

Avløp ok ok ok ok 

Renovasjon ok ok ok Over 5 år 

Slam ok ok ok ok 

Spredt avløp tilsyn Ikke aktuelt ok ok ok 

Spredt avløp utslippstillatelser Ikke aktuelt ok ok ok 

For selvkostområdet Vann er også noe av fondet pr 31.12.2018 over 5 år gammelt. Kommunen peker 
i budsjettnotat på at det er flere utfordringer med å treffe på forventet selvkostresultat. Det pekes på 
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endringer i kalkylerente, gjennomføringsevne på planlagte prosjekter samt uventede inntekter fra nye 
abonnenter. Kalkylerenten er det ikke mulig å påvirke, men i perioden vi har sett på har ikke endret 
rente medførte vesentlig endringer i rentekostnad belastet selvkostresultatene.  

I handlingsplan 2019 er det opplyst at ubrukte midler pr 17. oktober 2018 (ubrukte midler på 2018) 
utgjorde 48,8 millioner. Regnskapsskjema 2B til årsregnskapet 2018 viste for Hovedplan vann og 
avløp et regnskap på 32,5 millioner mot regulert budsjett for 2018 på kr 72,8 millioner.  

 

 

For spredt avløp tilsyn og utslippstillatelser ble det først fra 31.12.2016 fremført underskudd på 
selvkostregnskapene til inndekning senere år. Derfor står det i tabellen over "ikke aktuelt" i 2015. For 
selvkostområdet vann er det ifølge etterkalkylen kr 322 932 i fondsmidler pr 31.12.2018 som er eldre 
enn 5 år. Dette utgjør ca. 1,9% av driftsinntektene på vann i 2018. For renovasjon viser etterkalkylen 
for 2018 at kr 1 378 025 av fondsmidlene er over 5 år pr 31.12.2018. 

Årsregnskapet til Follo Ren IKS for 2018 viser i henhold til note 6 til regnskapet at egenkapitalen totalt 
var på 24,1 million kroner. Egenkapitalen består av 1,2 millioner i "egenkapitaltilskudd fra 
eierkommunene" og 16,3 millioner fra "annen egenkapital selvkost" og 6,6 millioner i "annen 
egenkapital avdeling bedrift/næring". Det er videre opplyst i note 6 at det i 2018 er utbetalt 6,5 
millioner av "annen egenkapital selvkost" til eierkommunene i henhold til eierbrøk. Det fremkommer 
ikke av årsregnskapet direkte fra hvilke år annen egenkapital selvkost er opptjent. 

 

5.3 Vurdering 
Vår gjennomgang av etterkalkyler for 2014-2018 og bokførte selvkostfond viser at kommunen med 
unntak av renovasjon og vann klarer å holde fondene innenfor 5-års kravet i rundskriv H-3/14.  

Verken selvkostmodellen kommunen bruker eller regnskapet til Frogn kommune viser opparbeidet 
egenkapital i Follo Ren IKS. Vår vurdering er at dette er midler som bør inngå i selvkostfondet til 
kommunen. Administrasjonen bør i forbindelse med arbeidet med handlingsprogrammet og arbeidet 
med budsjettnotat om selvkost innhente tilstrekkelig informasjon fra Follo Ren IKS om innestående 
fondsmidler slik at kravene til alder på selvkostfond overholdes.  

Det er slik vi ser det et stort etterslep på gjennomføring av investeringer i forhold til budsjettert. Dette 
er etter vår oppfatning en usikkerhet kommunen bør ta inn i vurderingen når gebyrnivåer settes. I 
handlingsplan 2019-2022 er det omtalt at gebyrsatsene må tilpasses for å redusere selvkostfondet på 
vann. Det er kun tilknytningsgebyret som er redusert mens øvrige satser viser en økning. Av 
budsjettnotatet fremkommer det at mesteparten av kostnadsøkningen fra 2018 til 2019 kommer på 
økning i rente- og avdragsutgifter. Det er med andre avgjørende for forventet selvkostresultat for 2019 
at kommunen klarer å gjennomføre forventede investeringsprosjektene. Tatt i betraktning at av 
kommunen har hatt etterslep på investeringer og kommunen har midler på selvkostfondet 31.12.2018, 
så er det en risiko for at kommunen også for 2019 vil risikere å ha fondsmidler over 5 år pr 
31.12.2019. 

Når det gjelder renovasjon så er det ut i fra størrelse på fond pr 31.12.2018 og det faktum at det også 
ligger fondsmidler i Follo Ren IKS, stiller vi spørsmål ved hvorfor det legges opp til økning i gebyrene 
for 2018 til 2019 på 6%.  

Særlovene setter kun øvre ramme for gebyrinntekter. Vår gjennomgang viser at kommunen pr 
31.12.2018 hadde fondsmidler over 5 år på renovasjon og på vann. Dette er ikke dette i tråd med 
rundskriv H-3/14.  

 

 



3/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR i Frogn kommune - 19/00104-3 Forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR i Frogn kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune - Selvkost VAR

 

© 2019 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 28 

 

6. Anbefalinger 
Vår vurdering er at kommunen bør:  

 Utarbeide skriftlige rutiner og prosess for utarbeidelse av for- og etterkalkyler.  

 Tydeliggjøre roller og ansvar knyttet til utarbeidelse av for- og etterkalkyler og kvalitetssikring av 
rengskapsdata.  

 Gjennomgå ny selvkostforskrift som ventes å gjelde fra 1.1.2020 og vurdere hvordan dagens  praksis er 
mot foreslått, nytt regelverk. 

 Vurdere størrelsen på tilknytningsgebyret. 

 I forbindelse med budsjettnotatet og arbeidet med gebyrregulativet hensynta og beskrive usikkerheten 
som ligger i forkalkylen, sett opp imot størrelse på fond.  

 Ved vurdering av fond må kommunen også ta hensyn til fond som ligger i Follo Ren IKS og eventuelt for 
mye betalte tilskudd til andre kommunale samarbeidspartnere, der en eventuelt har krav på en 
avregning av tilskudd.  

 Vurdere tilbakebetaling av for mye innestående på renovasjonsfond. 
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7. Uttalelse fra rådmannen 
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Vedlegg 1 Dokumentliste 
Dokumentnavn 
Rutiner for avlesning, kontroll og oppfølging av vannmålere og forbruk 
Rutine fakturering av kommunale gebyrer 
Søndre Folle Renseanlegg Årsberetning 2018 
Follo Ren Årsrapport 2018 
Frogn - Etterkalkyle 2017 (2018_02_09) 
Frogn - Etterkalkyle 2018 (2019_02_04) 
Handlingsprogram 2019-2022 - vedlegg 
Handlingsprogram 2019-2022 
Hanslingsplan 2018-2021 
Selskapskontroll - Vestby kommune - SFR IKS 
Transaksjoner selvkost VAR 2014-2018 
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Frogn kommune 
Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkl 
Forskrift for husholdningsavfall: 
Frogn - Budsjett 2019 (2018_09_16) (1) 
Frogn - Budsjett (2017_09_13) (1) 
Momentum Budsjettnotat - Frogn kommune 2018 (2017_12_07_) 
Momentum Budsjettnotat selvkost - Frogn kommune 2019 (2018_09_28) 
Frogn-kommune-regnskap-2018 
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Vedlegg 2 Revisjonskriterier 
 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

§ 23.Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 

1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale 
administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller 
fylkestinget fastsetter.  

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 
utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende 
kontroll.  

3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle 
kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget.  

4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret 
eller fylkestinget har bestemt noe annet. 

 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

§ 1.(lovens formål) 

Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende 
forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. 

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går 
ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 

§ 2.(retningslinjer) 

Gjennomføringen av loven skal skje etter disse retningslinjer: 

5. Kostnadene ved å hindre eller begrense forurensning og avfallsproblemer skal dekkes av den 
ansvarlige for forurensningen eller avfallet. 

 

§ 26.(kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.) 

Kommunen skal sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og samlekummer 
for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med 
ubehandlet sanitært avløpsvann. 

Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter 
m.v. 
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Kommunen skal sørge for tømming av privet i tettbygd strøk, og utenfor tettbygd strøk i den 
utstrekning kommunen bestemmer det. 

Reglene i § 30 om kommunal avfallsinnsamling og i § 34 om avfallsgebyrer får tilsvarende anvendelse 
ved tømming av slamavskillere, privet m.v. Kommunens plikter etter første ledd skal likevel gjelde 
både i og utenfor tettbygde strøk. 

Blir sanitært avløpsvann ledet gjennom slamavskiller til renseanlegg, kan forurensningsmyndigheten 
kreve slamavskilleren utkoblet. 

 

§ 30.Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v. 

Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Forurensningsmyndigheten kan i forskrift 
eller i det enkelte tilfellet pålegge kommunene å innføre ordninger for sortering av avfallet. Et slikt 
pålegg må baseres på en samlet vurdering av kostnadene dette vil innebære i forhold til de 
miljøfordeler som oppnås. 

Kommunen kan gi forskrifter om at den kommunale innsamling bare skal gjelde i tettbygd strøk, at 
visse slag husholdningsavfall skal holdes utenfor den kommunale innsamling, og at visse slag avfall 
skal holdes adskilt. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale 
innsamling. 

Kommunen kan gi forskrifter som er nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk 
oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall. Uten kommunens samtykke må ingen 
samle inn husholdningsavfall. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller ved forskrift eller 
enkeltvedtak bestemme at kommunens samtykke ikke er nødvendig. 

 

§ 34.(avfallsgebyr) 

Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder 
innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut 
dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader. For 
avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter §§ 29, 30 eller 31 må 
gebyret ikke overstige kommunens kostnader. 

Kommunene bør fastsette differensierte gebyrer, der dette vil kunne bidra til avfallsreduksjon og økt 
gjenvinning. Forurensningsmyndigheten kan fastsette forskrifter om beregning av gebyrene. 

Avfallshåndtering etter § 35 omfattes ikke av denne bestemmelsen. 

Gebyr skal betales av den som eier en eiendom som omfattes av ordning for innsamling av avfall eller 
tømming av slamavskiller, privet m.v. etter loven her. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller 
mer, skal likevel festeren svare gebyret om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har 
rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. 
Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 
6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane §§ 26 og 27 tilsvarende. 

 

§ 52 a.(gebyrer) 

Forurensningsmyndigheten kan gi forskrift om gebyrer for behandling av tillatelser etter denne lov, 
eller forskrift fastsatt i medhold av loven, og for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at loven 
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eller vedtak i medhold av loven blir fulgt. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger 
forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen. 

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg. 

 

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

Kapittel 15. Fastsettelse av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall 

§ 15-1.Formål 

Formålet med dette kapittelet er å sikre at avfallsgebyr for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall 
fastsettes i tråd med forurensningsloven § 34 første ledd. 

I tillegg har forskriften til formål å hindre ulovlig kryssubsidiering mellom kommunens lovpålagte 
håndtering av husholdningsavfall og avfallstjenester som kommunen selger i markedet, herunder 
avfallstjenester knyttet til håndtering av næringsavfall og husholdningsavfall fra andre kommuner som 
kommunen selger avfallstjenester til. 

 

§ 15-2.Virkeområde 

Dette kapittelet gjelder for fastsettelse av avfallsgebyr for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall i 
kommunen, jf. forurensningsloven § 29 tredje ledd, § 30 og § 31 første ledd. 

Dette kapittelet gjelder ikke for kommunens håndtering av avfall ved salg av avfallstjenester i 
markedet. 

 

§ 15-3.Fastsettelse av avfallsgebyr 

Kommunestyret fastsetter avfallsgebyret. 

 

Avfallsgebyret fastsettes slik at det svarer til de totale kostnadene kommunene påføres ved lovpålagt 
håndtering av husholdningsavfall. Det skal sikres full kostnadsdekning. Kommunen skal ikke ha 
fortjeneste på slik avfallshåndtering. Kun kostnader ved og inntekter fra lovpålagt håndtering av 
husholdningsavfall skal inngå i beregningen av avfallsgebyret. 

 

§ 15-4.Separat regnskap og kostnadsfordeling 

Kommunen skal ha separat regnskap for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall. Dette innebærer 
at kommunen for hvert regnskapsår skal utarbeide adskilte regnskap for resultat og balanse, for å 
etablere et tydelig skille mellom den lovpålagte håndteringen av husholdningsavfall og 
avfallshåndtering i markedet. 

Alle kostnader ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall skal dekkes over avfallsgebyret. 
Dersom kommunen også selger avfallstjenester i markedet, skal de kostnadene som er felles for 
lovpålagt håndtering av husholdningsavfall og for avfallstjenestene som selges i markedet fordeles 
forholdsmessig. 
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§ 15-5.Tilbakeføring 

Dersom kommunen gjennom avfallsgebyret har subsidiert kommunens virksomhet knyttet til 
konkurranseutsatt avfallshåndtering i strid med reglene her, skal kommunen sørge for at dette 
tilbakeføres. 

 

§ 15-6.Kontroll 

Kommunerådet, administrasjonssjefen, daglig leder i kommunalt foretak, kontrollutvalget og 
kommunerevisjonen skal i henhold til gjeldende regler om kontroll av kommunens virksomhet, jf. 
kommuneloven § 20 nr. 2, § 23 nr. 2, § 71 nr. 2 og kapittel 12, kontrollere at kravene i dette kapittelet 
overholdes. 

 

  

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova) 

§ 3.Kommunale vass- og avløpsgebyr 

Når ein fast eigedom har tilknyting til kommunal vass- eller avløpsleidning, anten beinveges eller 
gjennom privat samleidning, har eigaren skyldnad til å svare vass- og avløpsgebyr til kommunen. Det 
same gjeld når kommunen med heimel i plan- og bygningslova §§ 27-1 eller 27-2 har kravd at 
eigedomen skal ha slik tilknyting. Gebyr kan krevjast jamvel av eigedom som det ikkje er hus på, når 
kommunen kunne kravd tilknyting til slike leidningar om det hadde vore hus på eigedomen. Er det 
ikkje bygd på eigedomen av di det, i lov eller i vedtak av offentleg styresmakt, er sett forbod mot 
bygging, kan det ikkje krevjast gebyr så lenge forbodet gjeld. Det same gjeld når byggjehindringa er 
annan serleg grunn som eigaren ikkje har ansvaret for. 

Gebyr kan òg krevjast for eigedom som slepp ut avløpsvatn i vassdrag når kommunen legg 
vassdraget i lukka leidning. 

Når ikkje anna er avtala, skal gebyr for bortfest grunn svarast av festaren og ikkje av eigaren, i fall 
festaren har arvefeste eller festerett for så lang tid at det er att minst 30 år av festetida rekna frå den 
tid gebyrskyldnaden kom opp. Det same gjeld når avtala gjev festaren rett til å krevja festetida lengd 
så mykje at det vert att ei festetid på minst 30 år som nemnt, om festaren gjer bruk av retten sin. 

Kommunen kan ta bort alt eller noko av gebyret for eigedom som det ikkje er hus på. 

 

§ 4.Ramma for kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg og hovudreglane for fastsetjing av 
vass- og avløpsgebyr 

Gebyra skal vera eingongsgebyr for tilknyting og årlege gebyr. 

Departementet fastset i forskrift ramma for gebyra og hovudreglane om utrekning og innkrevjing. 
Likeeins kan departementet fastsetje andre føresegner til gjennomføring av lova. 

 

§ 5.Lokale forskrifter 

Kommunen fastset i forskrift storleiken på gebyra i kommunen og gjev nærare reglar om 
gjennomføring av gebyrvedtaket og innkrevjing av gebyra. 
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Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

§ 11-4. Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer 

Kommunen kan gi forskrift om gebyrer for egen behandling av eksisterende tillatelser, påslippsvedtak 
etter § 15A-4, behandling av søknad etter § 12-4, § 13-4 og § 15-4, for saksbehandling etter lokale 
forskrifter, og for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at kapittel 11 til 16 eller vedtak i medhold 
av disse kapitlene blir fulgt. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader 
ved saksbehandlingen eller kontrollordningen, jf. forurensningsloven § 52a. 

Kapittel 16. Kommunale vann- og avløpsgebyrer 

§ 16-1.Rammen for gebyrene 

Vann- og avløpsgebyrer fastsatt i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og 
kloakkavgifter skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og 
avløpssektoren. Ved beregning av selvkost bør de til enhver tid gjeldende retningslinjer for beregning 
av selvkost for kommunale betalingstjenester legges til grunn. 

Kommunen fastsetter i forskrift regler for beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyrene, samt 
gebyrenes størrelse, innenfor rammene av denne forskriften. Før kommunen gjør vedtak om 
gebyrenes størrelse, skal det foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte 
kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren 
for de nærmeste tre til fem årene. Overslaget skal så vidt mulig utarbeides i sammenheng med 
kommunens rullerende økonomiplan. Det skal også foreligge et overslag over hvilke beløp gebyrene 
antas å innbringe. 

 

§ 16-2. Generelt om beregningen 

Gebyrene for eiendom som brukes som bolig, skal beregnes for hele eiendommen under ett eller 
separat for den enkelte boenhet. 

Eier av fast eiendom er i alle tilfelle ansvarlig for gebyrene overfor kommunen. 

 

§ 16-3. Engangsgebyr for tilknytning 

Plikt til å betale engangsgebyr for tilknytning oppstår når en ellers gebyrpliktig eiendom blir bebygd, 
eller når gebyrplikt for bebygd eiendom inntrer etter lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 1. 
Ved tilbygg eller påbygg kan det beregnes tillegg i tilknytningsgebyret. 

 

§ 16-4. Årsgebyr 

Årsgebyret skal enten beregnes på grunnlag av vannforbruk, eller en todelt gebyrordning med en fast 
og en variabel del. Vannforbruket baseres på målt eller stipulert anslag. For eiendom hvor vannmåler 
ikke er installert, skal vannforbruket stipuleres på grunnlag av bebyggelsens størrelse. Det stipulerte 
forbruket skal i størst mulig grad tilsvare reelt forbruk. Det kan dessuten tas hensyn til bebyggelsens 
art og den bruk som gjøres av den, samt eiendommens størrelse og beskaffenhet. 

Både kommunen og den enkelte gebyrpliktige kan kreve at årsforbruket skal fastsettes ut fra målt 
forbruk. Den enkelte gebyrpliktige må selv bekoste slik måling, og målingen må utføres med 
vannmåler etter kommunens anvisning. 

Det kan ikke fastsettes minimumsgebyrer fra 1. januar 2008. 
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For eiendom som ikke brukes som bolig, kan det fastsettes særlige regler for gebyrberegning eller 
inngås særlige avtaler. Den fastsatte eller avtalte beregningsmåte må normalt ikke føre til lavere gebyr 
enn det som ville bli pålagt etter kommunens ordinære forskrift. Hvis det ikke er fastsatt særlige regler 
eller inngått særlig avtale, skal årsgebyret, eventuelt den variable delen av årsgebyret, beregnes på 
grunnlag av målt forbruk. 

For ubebygd tomt kan kommunen fastsette særlige regler for gebyrberegning eller inngå særlige 
avtaler. 

 

§ 16-5. Ulike gebyrsatser 

Det kan fastsettes lavere tilknytningsgebyr for eiendommer der det er betalt refusjon eller annen form 
for opparbeidelseskostnader for vann- og/eller avløpsanlegg som er utført etter planer godkjent av 
kommunen. 

Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr dersom et vann- eller avløpsanlegg 
eller større enhet av dette medfører vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige. 

Det kan videre fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr for ulike boligkategorier, der 
det er ulike kostnader forbundet med betjening av ulike boligkategorier. 

Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for avløpsvann som forurensningsmessig avviker fra vanlig 
kommunalt avløpsvann. 

De begrensninger som fremgår av annet til fjerde ledd gjelder ikke fordelingen av den faste delen av 
årsgebyret ved bruk av todelt gebyrordning. 

 

§ 16-6. Renter 

Om renteplikt ved for sen betaling eller tilbakebetaling av vann- og avløpsgebyrer gjelder reglene i lov 
6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 tilsvarende. 

 

§ 16-7. Eksisterende lokale forskrifter 

Lokale forskrifter for vann- og avløpsgebyrer gitt i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale 
vass- og kloakkavgifter med endringer og tilhørende forskrifter før 1. januar 2007 er fortsatt gjeldende, 
så fremt de ikke strider mot kravene i dette kapitlet. 
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Vedlegg 3 Gebyr Frogn 

kommune 
Vann 
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Avløp  

 

Renovasjon  
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 04/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00165-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Helhetlig ROS-analyse 2019, Prosjektrapport ROS Del I, Gjennomførte 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 2006 - 2018, Vedlegg 1 Risikofaktorer i kommunal og 
fylkeskommunal sektor 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 02.12.19 i sak Plan for forvaltningsrevisjon – Bestilling 
følgende: 

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. 

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Frogn kommune har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for 2019. 

Frogn kommunestyre vedtok 04.11.19 i sak 136/19 Helhetlig ROS-analyse 2019 
følgende: 

ROS-analysen fra 2019 vedtas. Nødvendige tiltak vurderes ifm HP. 

Kommunestyret ber rådmannen om at de tillitsvalgtes organisasjoner er med I prosessen ved 
neste tilsvarende ROS analyse. 

Saksframlegg og prosjektrapport ROS Del 1 følger vedlagt. 

Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2006 – 2018 
Vedlagt følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt for 
perioden 2006 – 2018 med revisjonens anbefalinger for hvert av prosjektene. 

VURDERING 
Som grunnlag for risiko- og vesentlighetsvurderingen (ROV) bør benyttes bl.a. - 
kommunale dokumenter og vedtak, tilgjengelige statistikker (bl.a. KOSTRA) og 
tilsynsrapporter. I tillegg bør det innhentes informasjon fra rådmann, ordfører, 
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politikere, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud, kontrollutvalg, sekretariat og 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor.  
 
Avslutning 
Ordfører har i e-post, datert 09.01.2020, bekreftet at han vil møte i kontrollutvalgets 
møte for å komme med betraktninger på risikoområder og fremtidsutfordringer knyttet 
til kommunen, kommunens eierskap i kommunale og interkommunale selskap samt 
interkommunale samarbeid. 
 
 
Ås, 15.01.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Helhetlig ROS-analyse 2019 

 
Saksbehandler: Rune Hammer Saksnr.: 19/03153-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 2019-2023            
Kommunestyret 2019-2023            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
ROS-analysen fra 2019 vedtas. 
 
Nødvendige tiltak vurderes ifm HP 
 
Vedlegg: 
Prosjektrapport ROS Del I 
Prosjektrapport ROS Del II 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Denne samlede og oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalysen (heretter kalt ROS-
analyse) er grunnlaget for beredskapsplanlegging som er en integrert del av 
kommune – og reguleringsplanlegging. Den gir også grunnlag for driftsplanene i alle 
enheter og ses i sammenheng med den overordnede og enhetenes 
beredskapsplaner. ROS- analysen 2019 er en sammenstilling av grundige del-
analyser utført av tverrfaglige arbeidsgrupper. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I henhold til lov om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelsesloven og Forskrift om 
kommunal beredskapsplikt er alle kommuner pålagt jevnlig å lage en risiko og 
sårbarhetsanalyse (ros-analyse). 
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal i henhold til § 2 i forskriften 
forankres i kommunestyret. 
 
 
Alternativer: 
1) Som innstillingen 
 
2) Saken sendes tilbake til rådmannen med følgende føringer: … 
 
3) ROS analysen fra 2019 vedtas med følgende merknader: 
 
 
 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Oppfølgning av tiltakene kan gi positive miljømessige konsekvenser og være 
skadeforebyggende. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Finansiering og gjennomføring av tiltak innarbeides i økonomisk handlingsprogram 
2020 – 2024. Det er avsatt øremerket midler til gjennomføring av tiltak fra ROS.  
 
 
Vurdering: 
Kommunens ROS- analyse følger kommunestyreperiodene og skal av den grunn 
rulleres i 2019 og gjøres gjeldende fra 2020. Fra forrige gang analysen ble 
gjennomført i 2015 har det kommet nye og strengere krav til helhetlig ROS. 
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Rådmannens vurdering er at ROS-analysen 2019 danner et godt grunnlag for videre 
arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap og oppfyller kravene gitt i lov og 
forskrift. Prosjektrapport 1(se vedlegg) belyser dette i dybden. Hovedfokus i denne 
rulleringen har vært tverrfaglig og gjengi bredden i kommunal virksomhet. Analysen 
er laget rundt 6 hoved overskrifter: Brann, naturhendelser/ekstremvær, store ulykker, 
tilsiktede handlinger, svikt i kritisk infrastruktur og kategorien annet. Det har vært 
nedsatt delprosjektgrupper innfor alle disse områdene.  En gjennomføring av 
tiltakene vil medføre at Frogn kommune tryggere og mer robust samt sikrer våre 
verdier. 
 
 
Medbestemmelse: 
Saken har ikke vært drøftet med de tillitsvalgt, men det har vært deltakelse av 
verneombud i arbeidsgruppen. 
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at ROS-analysen vedtas.  
 
Rådmannen i Frogn Velg dato 
 
Harald K. Hermansen 
 
 
 
Øvrige dokumenter på saken: 
- Prosjektrapport del I 
- Prosjektrapport del II. U.Off. 
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Rapporten er delt i to deler 
Del I inneholder beskrivelse av gjennomføring og metode for risiko og sårbarhetsanalyse. 
Del II inneholder del-analysene og tiltak. Del II er unntatt offentlighet jmf. Offentleglova § 24, 
3. ledd.  
 
 

Innholdsfortegnelse 
Bakgrunn og mål ................................................................................................................... 3 

Forutsetninger og avgrensninger ........................................................................................... 3 

Styrende dokumenter, lovgrunnlag og begrep ....................................................................... 3 

Metode og arbeidsprosess .................................................................................................... 5 

Videre oppfølging .................................................................................................................. 8 

Referanser/Kilder .................................................................................................................. 8 
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Bakgrunn og mål 
 
Kommunen er i lov om kommunal beredskapsplikt (sivilbeskyttelsesloven) pålagt å utarbeide 
en helhetlig ROS-analyse.  
Frogn Kommune rullerte helhetlig ROS i 2015. Tiltak fra 2015 er implementert og helhetlig 
ROS rulleres hvert 4. år, neste gang år 2023. 
 
ROS-analysen skal legges til grunn for kommunens helhetlige arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap. Videre skal den gi grunnlag for utarbeidelse av en 
oppfølgingsplan og synliggjøres i overordnet beredskapsplan samt enhetenes 
beredskapsplaner.  
 
 
 

Forutsetninger og avgrensninger 
 
Analysen er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet, slik dette er beskrevet av Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap, heretter DSB. 
Analysen er begrenset til å ta for seg hendelser av et slikt omfang at den kan kreve 
skadebegrensende tiltak fra kommunens kriseledelse, eller at flere sektorer i kommunen kan 
bli involvert i håndteringen av eventuelle hendelser. 
 
De foreslåtte tiltakene skal i hovedsak dekkes gjennom ROS-midler. 
Dersom tiltaket er av slikt omfang at dette ikke er mulig må det fremmes politisk. 
 
 
 
 

Styrende dokumenter, lovgrunnlag og begrep 
 
NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer: 
Samfunnssikkerhet dreier seg om samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere 
uønskede hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i 
fare. Slike hendelser kan være utløst av naturen, være utslag av tekniske eller menneskelige 
feil eller bevisste handlinger. … Samfunnssikkerhet er sammensatt og håndteres av en 
rekke offentlige aktører på ulike forvaltningsnivåer. I tillegg har en del private virksomheter og 
frivillige organisasjoner også myndighetsdelegerte oppgaver og arbeidsområder for å 
understøtte samfunnssikkerhetsarbeidet. 
… 
Kommunene har ansvaret for å samordne den sivile beredskapen på lokalt nivå. 
Kommunene utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og har en lovpålagt 
beredskapsplikt. Kommunen skal ha beredskap for sine tjenester og beslutningsprosesser, 
og får i tillegg ofte ansvar for å håndtere konsekvenser av hendelsene for befolkningen etter 
at politiet har avsluttet sitt redningsarbeid på skadested. For øvrig håndterer kommunen også 
uønskede hendelser uten at liv og helse er truet. 
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Lov om kommunal beredskapslikt § 14:  
«Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, 
vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke 
kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- 
og sårbarhetsanalyse» 
 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2: 
Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, 
systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i 
kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. 
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. 
 
Analysen skal som et minimum omfatte: 
a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen.  
b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for 
kommunen.  
c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre.  
d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur.  
 
e) kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket 
hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.  
f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering.  
 
Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med 
utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen. 
Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analyser 
eller oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal stimulere 
relevante aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak. 
 
 
Begrep 
 
Begrep Innhold 
Samfunnsfunksjon De funksjonene som drifter samfunnet, og som 

samfunnet er svært avhengig av for å fungere. 
Samfunnsverdi Materielle og immaterielle verdier som er til nytte for 

fellesskapet, slik som infrastruktur, rekreasjon, 
sysselsetting, kulturminner og omdømme. 

Ansvarsprinsippet Den organisasjon som har ansvar for et fagområde i 
en normalsituasjon, har også ansvaret for nødvendige 
beredskapsforberedelser og for å håndtere 
ekstraordinære hendelser på området. 

Likhetsprinsippet Den organisasjon man opererer med under kriser, 
skal i utgangspunktet være mest mulig lik den 
organisasjon man har til daglig. 

Nærhetsprinsippet Kriser skal organisatorisk håndteres på lavest mulig 
nivå. 

Samvirkeprinsippet Myndigheter, virksomheter og etater har et 
selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke 
med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med 
forebygging, beredskap og krisehåndtering.  
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Kommunal kriseledelse Hendelser som er av så stort omfang at enhet ikke har 
kapasitet til å håndtere hendelsen på egenhånd, eller 
store hendelser som involverer flere enheter gir 
grunnlag for å etablere kommunal kriseledelse. 
Kommunal kriseledelse ledes av rådmannen. 
Personell som inngår i kriseledelsen trener 
regelmessig på å håndtere uønskede hendelser. 

Psykososialt kriseteam 
 

Personell med fagkompetanse innen helse som er 
trent til å ivareta mennesker som er i sjokk og sorg. 

Evakuering- og pårørendesenter 
(EPS) 

Lokale som er rigget for å ta imot og håndtere 
uskadde mennesker – evakuerte - etter ulykke eller 
spesiell hendelse, eller pårørende som må ivaretas før 
de kan bli gjenforent med familie.  

Beredskapsplan  
 

Plan for å håndtere uønskede hendelser. Planen viser 
blant annet ressurser, kontaktinfo, roller og oppgaver.  

Tiltakskort 
 
 

Punkter (i rekkefølge) for å håndtere uønsket 
hendelse. Kan brukes som sjekkliste for å sikre at 
viktige oppgaver blir utført. 

 

Metode og arbeidsprosess 
 
DSB har utarbeidet «Veileder til helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse i kommunen. Vi har i 
dette arbeidet fulgt veilederen og denne er utgangspunktet for utarbeidelse av 
analyseskjemaet. 
 
Det er etablert en tverrfaglig prosjektgruppe med beredskapskoordinator som prosjektleder 
som har hatt ansvar for gjennomføring av delanalysene. Prosjektmandatet er godkjent i 
Organisasjonsform. 
De 17 hendelsene har blitt analysert i tverrfaglige arbeidsmøter bestående av interne og 
eksterne ressurser.  
Eksterne er:  
Follo brannvesen 
Sivilforsvaret 
Hafslund Nett 
Fylkesmann i Oslo og Viken 
 
Delanalysene har gjennomgått intern kvalitetssikring før ferdigstillelse av prosjektrapport. 
 
 
I helhetlig ROS har det blitt valgt ut 17 analyseområder (hendelser/scenarioer) fordelt på 6 
kategorier. 
Utvelgelsen av type hendelser har foregått i prosjektgruppen og i rådmannsgruppen, og har 
blitt justert og forankret i beredskapsrådet 28. februar 2019.  
Følgende analyseområder er valgt ut: 
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Kategori Hendelse 
Brann Brann i gamle Drøbak 

Brann i kommunalt bygg 
Stor skogbrann 

  

Naturhendelser, 
ekstremvær 

Skred/ ras 
Springflo, havnivåstigning  
Storm  
Flom  

  

Store ulykker 
  

Skipsulykke (kollisjon/forlis)  
Stor trafikkulykke 
Innbyggere på tur i kommunal 
regi involvert i stor ulykke 

  

Tilsiktede 
handlinger 

PLIVO/ terror 
Alvorlig kriminalitet utført av 
ansatte i kommunen 

  

Svikt i kritisk 
infrastruktur  

Langvarig strømbrudd 
Langvarig svikt i vann- og 
avløpshåndtering 
Langvarig svikt i 
ekomtjenester  

  

Annet Epidemi/pandemi 
Sensitiv informasjon på 
avveie 

 
Det vil alltid være diskusjon om de riktige hendelsene er med i et slikt utvalg. Ingen kan med 
sikkerhet si hva risikoen knyttet til en bestemt hendelse er i fremtiden, eller om andre type 
hendelse kan oppstå. Nytteverdien av helhetlig ROS ligger både i de konkrete tiltakene som 
har kommet frem og i det å styrke kommunens robusthet knyttet opp til beredskap og 
generelle evne til å håndtere uforutsette hendelser. 
 
I hver analyse har det blitt sett på eksisterende forebyggende tiltak og eksisterende 
skadebegrensende tiltak og videre vurdert hvor robuste disse er (sårbarhetsvurdering) og 
eventuelle sårbare lokaliteter/ objekter. 
Videre er sannsynligheten for at hendelsen skal inntreffe vurdert. 
 
Sannsynlighetsskala: 
Kategori Tidsintervall 
Svært høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år 
Høy 1 gang i løpet av 10 til 50 år 
Middels 1 gang i løpet av 50 til 100 år 
Lav 1 gang i løpet av 100 til 1 000 å 
Svært lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1 000 

 
 
Konsekvensvurdering 
Konsekvensvurderingen går på en skala fra 1 – 5 og er delt inn i områdene:  

 Liv og helse 
 Ytre miljø 
 Materielle verdier 
 Stabilitet   
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Liv og helse 
 
Kategori Dødsfall Skader og sykdom 
5 >10 >100 
4 6 - 10 20 – 100 
3 3 - 5 6 – 20 
2 1 - 2 3 – 5 
1 Ingen  1 – 2  

 
Natur og miljø – Skade på naturmiljø 
Konsekvenskategorier 1-5 for skade på naturmiljø kan angis som en kombinasjon av 
geografisk utbredelse og varighet på skade. Utbredelse kan angis som et område i km² eller 
som lengde, for eksempel km kystlinje. 
 
 < 3 km²/km 3 – 30 km²/km  30 – 300 

km²/km 
> 300 km²/km 

> 10 år Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 
3 – 10 år Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

 
 
Natur og miljø – Skade på kulturmiljø 
 
 Verneverdige 

kulturminner 
Verneverdig 
kulturmiljø 

Fredete 
kulturminner 

Fredet 
kulturmiljø 

Omfattende 
ødeleggelse 

Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

Begrenset 
ødeleggelse 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

 
 
 
Materielle verdier 
Direkte kostnader som følge av hendelsen i form av økonomiske tap knyttet til skade på 
eiendom, håndtering og normalisering. 
 
Kategori Økonomiske tap 
5 > 500 mrd. kroner 
4 2 – 5 mrd. kroner 
3 0,5 – 2 mrd. kroner 
2 100 – 500 mill. kroner 
1 < 100 mill. kroner  

 
 
Stabilitet 
Befolkningen mangler mat, drikkevann, varme og medisiner som følge av hendelsen. 
Befolkningen får ikke kommunisert via ordinære kanaler, kommer seg ikke på jobb eller 
skole, mangler tilgang på offentlige tjenester, infrastruktur og varer. 
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< 50 personer 50 – 200 
personer 

100 -1000 
personer 

> 1000 
personer 

> 7 dager Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 5 
2 – 7 dager Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 
1 – 2 dager Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 
< 1 dag Kategori 1 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

 
 
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens kan være vanskelig da det i mange av analysene 
er få historiske hendelser å vurdere ut fra og da konsekvensbildet kan være uforutsigbart. 
Dette er synliggjort i analysene under punktet usikkerhet. 
 
 
ROS-analysen er ikke et mål i seg selv. Presise forslag til nye forebyggende tiltak og forslag 
til nye skadebegrensende tiltak er hovedfokuset i analysearbeidet.  
 
Mange av problemstillingene som har blitt belyst i delanalysene er av et slikt omfang at de 
nødvendigvis ikke ville utløse kommunal kriseledelse. De har likevel blitt tatt med både som 
mulig hendelse og i nye tiltak da liv og helse kan være truet og siden hendelsen vil kunne 
påvirke lokalsamfunnet betydelig. 
 
Analysene innen området brann bør sees i sammenheng med Brannsikringsplan for gamle 
Drøbak 
 
 

Videre oppfølging 
Politisk forankring, tiltaksplan, arbeid på enhetene, implementering i beredskapsplaner og 
trening av kriseledelse 
 

Referanser/Kilder 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt  
Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen 
NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer 
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GJENNOMFØRTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 – 2018 
 
År Prosjekt Revisjonens anbefalinger Merknad 
2018    
 Follo landbrukskontor  

(felles for 5 kommuner 
a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig. 
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør 

utføres hvert tredje år. 
c. Ås kommune har delegert viltforvaltning til Follo landbrukskontor. 

De andre deltakerkommunene bør vurdere å følge etter. 

Anbefaling bokstav c ble ikke vedtatt 

    
 Prosjektstyring og 

investeringsbeslutninger 
1. Kommunen bør oppdatere sin prosedyre for prosjektstyring. 

Revisjonen har vist at det er forbedringspotensial i forhold til:  
a. Å inkludere rutiner for å planlegge for gevinstrealisering. En 

gevinstrealiseringsplan bør blant annet inneholde hvem 
som er prosjektets gevinstansvarlige og hva som ligger i 
dette ansvaret, en oversikt over prosjektets gevinster, samt 
plan for tiltak og oppfølging av at man realiserer gevinster.  

b. Tydeliggjøre hvilken rolle prosjekteier og eventuelt 
styringsgruppe har som beslutningstaker.  

c. Det bør inkluderes rutiner for gjennomføring av analyser 
som tar for seg drifts- og vedlikeholdskostnader etter at 
utbyggingsprosjektet er ferdigstilt, og hvilke konsekvenser 
dette kan medføre.  

d. Avklare hvilken størrelse på byggeprosjektene prosedyre 
for prosjektstyring skal gjelde for. 

 

    
 Helse- og 

omsorgstjenesten 
1. Kommunen bør sikre at ansatte i hjemmetjenesten får tilstrekkelig 

tid til å utføre arbeidsoppgaver knyttet til legemiddelhåndtering slik 
at risikoen for feilmedisinering reduseres.  

2. Hjemmetjenesten bør utarbeide en kompetanseplan som bidrar til 
å synliggjøre tjenestens kompetansebehov nå og i fremtiden.  

3. Frogn kommune bør etablere en egen prosedyre for iverksetting 
av tjenester etter at vedtak er fattet.  

4. Kommunen bør vurdere å utforme og bruke et eget felles mal 
verktøy for utforming av vedtak på tvers av tjenester for å sikre at 
vedtak fattes i tråd med interne prosedyrer. 
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2017    
 Etikk og habilitet 1. Systematiserer arbeidet med å informere ansatte om kommunens 

etiske retningslinjer, og sikrer at alle ansatte er kjent med innholdet 
i disse og hvordan de skal benyttes.  

2. Iverksetter tiltak for å sikre at ansatte er kjent bestemmelser 
knyttet til habilitet, og sikrer tilstrekkelig kunnskap om når 
habilitetsregelverk kommer til anvendelse.  

3. Vurderer behovet for å iverksette ytterligere informasjonstiltak 
overfor de folkevalgte, for å sikre at alle folkevalgte er tilstrekkelig 
kjent med:  

a. relevante bestemmelser i etiske retningslinjer,  
b. gjeldende habilitetsregler, og  
c. de folkevalgtes egenansvar for etterleving av etiske 

retningslinjer og habilitetsbestemmelser i lovverket.  
4. Identifisere behov (basert på en risikovurdering) for å utarbeide 

rutiner som kan sikre etterleving av Frogn kommunes etiske 
retningslinjer.  

5. Styrker kontrollen av at det på enhetsnivå i kommunen arbeides 
med etterleving av etiske retningslinjer, gjennom for eksempel mer 
spesifisert rapportering.  

6. Legger til rette i større grad for melding av avvik knyttet til 
manglende etterleving av etiske retningslinjer, og tydeliggjør 
overfor ansatte at avvik knyttet til ev. brudd på etiske retningslinjer 
skal meldes.  

7. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i 
virksomheten det foreligger risiko for at etiske retningslinjer ikke 
etterleves.  

8. Vurderer å utarbeide skriftlige rutiner:  
a. til bruk for ansatte i forbindelse med gjennomføring av 

habilitetsvurderinger.  
b. for å dokumentere og holde oversikt over gjennomførte 

habilitetsvurderinger. 

 

    
 IKT-sikkerhet og drift 1. Utarbeider skriftlige rutiner som dekker alle sentrale 

arbeidsprosesser for styring av IKT-funksjonen.  
2. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i 
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kommunens IKT-systemer og -løsninger det foreligger risiko for 
feil, mangler og svikt, herunder driftsstans, nedetid mv., samt når 
dette kan inntreffe.  

3. Gjennomgår styringssystemet for informasjonssikkerhet, og sikrer 
at det oppfyller gjeldende krav i regelverket til behandling av 
personopplysninger, herunder: 

a. Etablerer system og rutiner for å sikre at oversiktene over 
personopplysninger som behandles er oppdatert og 
fullstendig, og at all relevant informasjon om 
personopplysningene som behandles blir registrert.  

b. Sikrer at det blir gjennomført systematiske risikoanalyser 
opp mot fastsatte akseptkriterier, knyttet til hvor og når det 
kan forekomme feil og mangler med hensyn til 
informasjonssikkerhet og behandling av 
personopplysninger.  

c. Sikrer at det blir meldt avvik knyttet til eventuell mangelfull 
behandling av personopplysninger, og at meldte avvik 
følges opp og lukkes.  

d. Sikrer at det blir etablert tilstrekkelig rutiner for tildeling og 
kontroll av ansattes til personopplysninger som blir 
behandlet i fag- og fellessystemer. 

2016    
 PP-tjenesten • Kommunen bør vurdere å gjennomgå den interne organiseringen 

av arbeidet i PP-tjenesten, og se dette i sammenheng med 
ressurssituasjonen  

• Innføre brukerundersøkelser for barn og foresatte som omfattes av 
kommunens spesialundervisning 

 

    
 Oppfølging av politiske 

vedtak 
Forvaltningsrevisjonen ga ikke grunnlag for å fremme konkrete tiltak.  

2015    
 Barnevern • BUFs Rutiner for samarbeid internt og eksternt i kommunen bør 

presisere under opplysningsplikt at offentlig ansatte har en 
personlig meldeplikt ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt.  

• Skjema for bekymringsmelding bør legges ut på kommunens 
hjemmesider.  
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• Under hjemmesidenes "Klage på enkeltvedtak" bør det tilføyes at 
avviste klager på enkeltvedtak går til Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus for avgjørelse. 

    
 Beredskap 1. Revidere den overordnete beredskapsplanen på bakgrunn av 

ROS-analyse som gjennomføres i 2015.  
2. Oppdatere og revidere enhetenes beredskapsplaner.  
3. Sørge for at samordning av planer og oversikt over ressursbehov 

ivaretas i nødvendig grad og at dette fremkommer i planene.  
4. Avklare behovet for en egen beredskapsplan for vassdragstiltak.  
5. Vurdere om enkelte planer bør utvides med en nærmere 

konsekvensbeskrivelse av uønskede hendelser og forberedte 
tiltak.  

6. Tilstrebe en mer ensartet struktur for enhetenes beredskapsplaner 
ved bruk av en felles mal. 

 

2014    
 Vann og avløp 1. Utarbeide rehabiliteringsplan for vannlednings- og avløpsnettet 

med en høyrere rehabiliteringsgrad enn det som er gjennomført de 
senere år.  

2. Revidere beredskapsplan for vann og avløp basert på risiko og 
sårbarhetsanalyse.  

3. Gjennomføre en klimatilpasset miljørisikovurdering av utslipp.  
4. Gjennomføre en risikovurdering av alle overløp.  
5. Sørge for at det er oppdatert informasjon som foreligger i Gemini 

vann- og avløp. 

 

2013    
 Samhandlingsreformen • Folkehelseutfordringene bør komme tydeligere frem i kommunens 

planstrategi som retningsgivende for annen planlegging.  
• Kommunens strategier for å møte endringene i 

befolkningsutviklingen bør utvikles slik at tiltakene fremkommer 
noe tydeligere.  

• Frogn kommune bør tilstrebe at avviksregistreringen praktiseres 
likt mellom sykehuset og kommunen.  

• Kommunen bør ha analyser som underbygger på hvilken måte 
pasientene er sykere enn før og som viser konsekvensene av 
dette for kompetanseplanlegging og annen tilrettelegging.  
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• Frogn kommune bør ha oversikt og oppfølging av reinnleggelser 
og hvordan utviklingen er for reinnleggelser.  

• Relevant planverk bør revideres i tråd med reformens føringer. 
    
 Psykisk helsearbeid for 

unge 
• Kommunen bør vurdere om organiseringen av det psykiske 

helsearbeidet for barn og unge er tilfredsstillende i forhold til den 
viktighet dette arbeidet har, eller om det er behov for en sterkere 
forankring i kommunens ledelse, både faglig og administrativt.  

• Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i 
forhold til utvikling av psykiske vansker eller lidelser.  

• Kommunen bør ha en samlet oversikt over individuelle planer og 
bruken av disse.  

• Kommunen bør iverksette opplæring av koordinatorer for 
individuell plan, og utvikle veiledere og annet materiell til støtte for 
koordinator og utviklingen av individuelle planer. 

 

    
 Prosjektstyring • Avklare hvilke prosjekter som skal følge den nye prosedyren, 

herunder:  
o Størrelse på byggeprosjekter.  
o Andre type prosjekter av en viss størrelse.  

• Avklare hvilken rapportering som skal gjøres på økonomi i 
hovedprosjektfasen  

• Utarbeide rutiner for styring av investeringsprosjekter som faller 
utenfor prosedyrene for byggeprosjekter og større IT-prosjekter.  

• Beskrive risikovurderinger i prosedyre for større IT-prosjekter. 

 

2012    
 Byggesaksbehandling 1. Frogn kommune bør gjøre en ny vurdering for å finne tiltak som 

kan bringe kommunen à jour med etterslepet av eldre saker.  
2. Kommunen bør ha dokumentasjon på hvordan den behandler 

ulike saker (spesielt forhold som angår dispensasjoner og klager) 
slik at det skapes trygghet om hvilken linje som har vært fulgt.  

3. Innstillingene til vedtak i hovedutvalget for miljø-, plan- og 
byggesaker bør også begrunne alternative vedtak der dette 
foreslås. Utvalgets vurderinger ved avvikende vedtak bør 
dokumenteres.  

4. Kommunen bør gjennomføre brukerundersøkelser og oppdatere 
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serviceerklæringer.  
5. Administrasjonen bør påse at innstillingene til vedtak i tilstrekkelig 

grad drøfter de forhold som vedtaket baseres på. 
2011    
 Anskaffelser 1. Sørge for at lov og forskrift om offentlige anskaffelser følges og 

sørge for at det ikke kjøpes i strid med dette, herunder:  
• Lage protokoll for alle kjøp over kr 100 000.  
• Gjennomføre konkurranse på alle områder.  
• Redegjøre i protokollen for vurderinger og undersøkelser som 

er gjort i de sammenhenger hvor det likevel ikke er 
gjennomført konkurranse.  

• Etterleve rammeavtaler.  
• Sørge for at alle rammeavtaler er gyldige.  

2. Sørge for at ansvars og rollefordelinger i tilstrekkelig grad blir kjent 
blant enhetsledere.  

3. Følge opp de tilbakemeldinger som er gitt fra enhetsledere i 
forhold til struktur og organisering, rutiner og kompetanse.  

4. Gjennomgå maler og retningslinjer for å se om de er dekkende i 
forhold til behovet, og sørge for at alle som foretar innkjøp er 
tilstrekkelig kjent med disse. 

 

    
 Barnevernstjenesten – 

hjelpetiltak i hjemmet 
• Frogn kommune bør iverksette tiltak for å sikre at 

undersøkelsessaker blir gjennomført innen lovpålagte frister.  
• Det bør vurderes å utvide antallet samarbeidsavtaler mellom 

barnevernet andre samarbeidende instanser.  
• Det bør vurderes tiltak som kan bedre rapporteringspraksisen fra 

barnehagene.  
• Barneverntjenesten bør forbedre sine rutiner for evalueringer av 

tiltaksplanene, slik at evalueringen blir dokumentert og rettidig 
gjennomført.  

• Frogn kommune bør innarbeide følgende justeringer i forhold til 
internkontrollsystemet for barneverntjenesten:  

o Beskrive den etablerte nyorganiseringen av 
barneverntjenesten  

o Innhente og systematisere erfaringer fra barn og foreldre 
med tanke på forbedringer av tjenesten.  
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o Gjennomføre brukerundersøkelser mot samarbeidende 
organer.  

o Påse at kommunens avvikssystem fungerer. 
2010    
 Selvkost, avgifter og 

gebyrer 
VAR  
• Foreta en gjennomgang av kostnadene til tilleggsytelser og 

støttefunksjoner i selvkostregnskapene for VAR slik at disse er i 
samsvar med regelverket.  

• Beregne kalkulatoriske rente for underskuddet på vannfondet og 
kloakkfondet og belaste selvkostregnskapene for dette.  

• Sørge for at gebyrene for avløp blir tilstrekkelige slik at akkumulert 
underskudd kan hentes inn innen 2012.  

• Vurdere om fordelingen mellom tilknytningsavgifter og årlige 
avgifter for vann og avløp er hensiktsmessige.  

 
Byggesak  
• Utarbeide selvkostregnskap for de gebyrbelagte områdene under 

plan- og byggesaksbehandlingen  
• Gjennomgå sine gebyrer og dokumentere at disse baserer seg på 

gjennomsnittskostnader for de enkelte sakstyper.  
• Beregne gebyr for ulovlig byggearbeid etter faktisk medgått tid og 

andre henførbare kostnader.  
• Utarbeide rutiner for å kunne dokumentere kommunens kostnader 

i saker hvor gebyrene kan bli å betrakte som urimelige. 

 

2009    
 Mottak og integrering av 

flyktninger 
1. Legge frem mottaksplanen til orientering eller behandling på 

politisk nivå.  
2. Bedre synliggjøring av mottaks- og integreringsarbeidet i 

kommunale styringsdokumenter.  
3. Etablere målsettinger for integreringsarbeidet.  
4. Opprettholde og gjerne forbedre tilgjengeligheten til sin kontakt 

(flyktningkonsulenten) også etter at lokalt NAV-kontor er opprettet.  
5. Gjennomgå rutiner for utbetaling av introduksjonsstønaden, slik at 

justeringer og trekk i introduksjonsstønaden blir fulgt opp. 
6. Gjennomgå rutiner for hvordan følge opp flyktninger som avbryter 

introduksjonsordningen uten bestått språktest. 
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 Kvalitet i tilbudet til 

beboere i institusjon 
• Kommunen etablerer rutiner for å involvere beboerne i forbindelse 

med utformingen av tiltaksplaner.  
• Alle prosedyrer og rutinebeskrivelser som berører beboerne ved 

institusjonene blir tilstrekkelig oppdaterte, med angivelse av dato 
og hvem som har utarbeidet disse.  

• Alle prosedyrer blir gjort tilstrekkelig kjent blant pleierne.  
• Alle tiltaksplaner evalueres jevnlig og at dette dokumenteres.  
• Det er tilstrekkelig kompetanse blant pleierne til å registrere i 

Gerica.  
• Brukerrådene får en aktiv rolle på sykehjemmene.  
• Tilsynsutvalgets arbeid blir i samsvar med mandatet. 

 

2008    
 Hjemmebaserte 

tjenester 
1. Revisjonen anbefaler at det avklares hvilke hendelser som skal 

rapporteres som avvik, og at det etableres rutiner for å sikre en 
god og enhetlig praksis for rapportering av avvik.  

2. Revisjonen anbefaler at avlyste oppdrag hos bruker rapporteres 
som avvik slik at omfanget av denne typen avvik fanges opp og 
blir fulgt opp i tråd med avvikssystemet.  

3. Revisjonen anbefaler Søknadskontoret/Enhet Hjemmebaserte 
tjenester følgende:  
• Etablere rutiner og praksis for å sikre at hjemmetjenestens 

serviceerklæring innfris.  
• Etablere et system av prosedyrer som søker å sikre 

brukermedvirkning både i utforming og endring av 
tjenestetilbudet til brukerne, jf Kvalitetsforskriften § 3.  

• Underretter skriftlig om innsynsrett ved enkeltvedtak om 
tjenester.  

• Vurdere å registrere endringsskjema dersom Enhet 
Hjemmebaserte tjenester avslutter oppdrag hos bruker i en 
vedtaksperiode.  

• Vurdere å innhente underskrift av bruker i de tilfeller der 
tjeneste blir redusert/avsluttet i løpet av en vedtaksperiode. 

 

2007    
 Rusforebyggende 1. Gjennomføre tiltak for å sikre at kommunens kontroll med  
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arbeid skjenking og sanksjonering av brudd på skjenkebestemmelsene til 
enhver tid er i overensstemmelse med alkoholforskriften og 
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.  

2. Revidere alkoholpolitiske retningslinjer slik at de er i tråd med 
gjeldende regelverk.  

3. Klargjøre hvordan kommunens retningslinjer for kontroll av 
skjenkesteder skal tolkes. Dette innebærer bl.a. å konkretisere 
hvor mange, og hvilken type, kontroller som skal gjennomføres 
ved kommunens skjenkesteder, og i hvilken grad det skal kunne 
åpnes for å redusere antall kontroller for sesongdrevne 
skjenkesteder.  

4. I større grad søke å måle effektene av kommunens 
rusforebyggende arbeid.  

5. Sørge for at kommunens rapportering om rusforebyggende arbeid 
omhandler de overordnede mål som er satt for dette arbeidet.  

6. Tydeliggjøre tverrenhetlig og tverrfaglig arbeid på rusområdet i 
administrasjonens rapportering.  

7. Benytte ett disposisjonsfond for avsetninger til rusforebyggende 
tiltak. 

8. Vurdere å føre prosjektregnskap for bruk av kommunens 
bevillingsinntekter. 

2006    
 Barn i fosterhjem Godkjenning av fosterhjem 

Revisjonen mener at barneverntjenesten må gjennomføre tiltak som 
sikrer at godkjenningsarbeidet gjennomføres i tråd med lovkrav, 
herunder 
• Å inngå skriftlig avtale dersom omsorgskommunen godkjenner 

fosterhjemmet. 
• Å tilstrebe at fosterhjemmet godkjennes før plassering. 
• Å sørge for at politiattester for fosterforeldre blir innhentet og 

arkivert av godkjenningskommunen til oppdraget opphører. 
 
Oppfølging av barn plassert i fosterhjem 
Revisjonen mener at barneverntjenesten må gjennomføre tiltak som 
sikrer at oppfølging av 
barn plassert i fosterhjem skjer i tråd med lovkrav, herunder 
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• Å sikre at det gjennomføres det antall fosterhjemsbesøk 
barnevernloven tilsier. 

• Å utvikle rutiner for en årlig gjennomgang av fosterhjemsavtalen 
med fosterforeldrene. 

• Å utvikle rutiner for oversendelse av permanent omsorgsplan til 
fylkesnemnda senest innen to år etter vedtak om 
omsorgsovertakelse. 

 
Tilsyn med barn plassert i fosterhjem 
Revisjonen mener at barneverntjenesten må gjennomføre tiltak som 
sikrer at tilsyn med barn 
plassert i fosterhjem skjer i tråd med lovkrav, herunder 
• Å påse at alle barn plassert i fosterhjem i Frogn kommune får 

oppnevnt tilsynsfører. 
• Å tilstrebe at Frogn kommune oppnevner tilsynsfører ved 

godkjenning av fosterhjemmet og at første tilsynsbesøk 
gjennomføres umiddelbart etter at barnet er plassert i 
fosterhjemmet. 

• Å sørge for at politiattest for tilsynsfører blir innhentet og arkivert til 
oppdraget opphører. 

• Å sikre at det gjennomføres det antall tilsynsbesøk som 
barnevernloven tilsier. 

 
Dokumentasjonsrutiner 
Barneverntjenesten bør vurdere å iverksette tiltak som sikrer at 
saksmappene holdes i orden og er innrettet slik at dokumentene 
fungerer som informasjonskilde, nå og i fremtiden. 

    
 Likebehandling i 

byggesaker 
• Å innarbeide informasjon om at partene har innsynsrett i sakens 

dokumenter i malen for underretning om vedtak i byggesaker.  
• Å etablere et register for saker som kan anses å gi presedens, 

eller hvor det er gitt dispensasjon fra sentrale bestemmelser.  
• Å la enhetsleder kvalitetssikre administrativt fattede vedtak ved å 

gjennomgå og undertegne på meldingen om vedtak til partene.  
• Å utarbeide retningslinjer for bruk av sjekklister. 
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 Psykiatritilbudet • å legge fremtidige psykiatriplaner ut til offentlig ettersyn kombinert 
med at kommunen holder informasjonsmøte for å presentere 
planene og motta innspill fra brukere, innbyggere og 
interessegrupper. 

• å dokumentere og arkivere hvordan opplysninger i rapporteringen 
til fylkesmannen i Oslo og Akershus har framkommet. 

• å utarbeide rutiner som sikrer at de individuelle planene får en 
kvalitet som samsvarer med statlige forskrifter og kommunens 
egne krav. Kommunen bør vurdere å utarbeide rutinebeskrivelser 
som er med på å sikre dette. 

• å utarbeide et informasjon som beskriver formålet med individuell 
plan og hvilken nytte brukerne kan ha av den. Slik informasjon kan 
distribueres i papirformat, som trykt informasjon til innbyggerne, og 
på kommunens hjemmeside på Internett. 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 05/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00164-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Eiermelding for kommunale og interkommunale selskap Frogn kommune har 
eierinteresser i 210415, Samarbeid om eierstyring i de interkommunale selskapene i 
Follo 2012-2016 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 02.12.19 i sak 40/19 Plan for eierskapskontroll – Bestilling 
følgende: 

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Frogn kommunes eierskap. 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av 
saksframlegget. 

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS. 

Frogn kommunes eierstrategi 
Frogn kommunes eiermelding ble vedtatt 7. september 2009. Siste rullering ble 
foretatt i 2015. 

Det følger av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 26-1: 

§ 26-1.Eierskapsmelding

Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding 
som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

Eierskapsmeldingen skal inneholde 

a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter

som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i
c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende

interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b.

Grunnlaget for eierskapskontroll vil i all hovedsak basere seg på kommunens 
eiermelding, herunder spesielt kommunens forvaltning av eierinteresser i kommunale 
og interkommunale selskap og interkommunale samarbeid. 
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Samarbeid om eierstyring 
For å få etablert en felles forståelse for kommunenes styring av de interkommunale 
virksomhetene i Follo, vedtok Follorådet i mars 2010 en felles strategi for kommunalt 
eierskap. Planen ble rullert i 2012.  
Planen følger vedlagt. 
 
VURDERING 
Frogn kommune v/politisk sekretariat har gitt tilbakemelding om at Frogn kommune 
har som intensjon å revidere kommunens eiermelding. 
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til orientering. 
 
 
Ås, 15.01.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG 

INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM 

FROGN HAR EIERINTERESSER I 

 
Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 

1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 

Endret av Frogn kommunestyre 7.5.2014 

Vedtatt av Frogn kommunestyre 21.4.2015 
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1. Innledning 

Eiermeldingen er utarbeidet for å rette fokus på kommunens totale tjenesteproduksjon 

uavhengig av organisasjonsform, og for å se kommunens totale tjenesteproduksjon i en 

helhetlig sammenheng. 

Eiermeldingen vil vise omgivelsene, næringsliv og innbyggere hvordan kommunen ønsker å 

utøve sitt eierskap. En eiermelding er en politisk viljeserklæring, og bør derfor evalueres med 

jevne mellomrom. I Frogn kommune skal eiermeldingen rulleres hvert år. 

 

Eiermeldingen skal danne grunnlag for en aktiv og prinsipiell eierskapspolitikk hvor 

kommunens eierskap og samfunnsansvar blir synliggjort gjennom en aktiv styring av 

eierinteressene i foretak og selskaper. Eiermeldingen skal være et fundament for 

sammensetning av styrer med kompetanse ut fra de utfordringer foretakene og selskapene står 

overfor, den skal bidra til at det stilles konkrete krav til styrene og at det etableres rutiner for å 

evaluere styrenes arbeid samt bidra til at foretakene og selskapene kjenner den posisjon og de 

holdninger kommunen har som eier.  

 

I de tilfeller kommunen ønsker å utføre deler av tjenesteproduksjonen via interkommunalt 

samarbeid, er det fordi vi ønsker å:  

 Heve kvaliteten på tjenesten, drive mer effektivt, og oppnå stordriftsfordeler 

 Etablere kompetanseenheter og mer attraktive arbeidsplasser der dette er formålstjenelig 

 

Opprettelsen av større enheter gjennom interkommunalt samarbeid vil kunne gi betydelige 

stordrifts- og kvalitetsfordeler, samtidig som det gir kommunen mulighet til å organisere 

virksomheten på en måte som er bedre tilpasset oppgaveløsningen.  

 

Utøvelsen av eierskapet har direkte konsekvenser for selskapenes disponeringer og 

prestasjoner. Hvis eier ikke stiller krav og ikke har definert målsettinger for eierskapet, vil 

virksomhetene ha tilsvarende diffuse målsettinger. Uavhengig av eiermålsettingenes innhold 

må disse være klart kommunisert. 

 

1.1 Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi  
Det kan være nyttig å skille mellom eierskapspolitikk og eierskapsstrategi. Med 

eierskapspolitikk forstås de overordnede premisser som kommunen har lagt til grunn for 

forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering, 

premisser for valg av styremedlemmer, vurderinger for valg av selskapsorganisering osv. 

Eierskapspolitikken utgjør rammeverket for kommunens eierstyring.  

 

Eierstrategiene vil utgjøre den politikk kommunen har overfor det enkelte selskap for å sikre 

at selskapene ivaretar de målsettingene som eierne har satt. 
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2. Formålet med eierskapet 

Kommunens eierstyring av selskaper skal utøves innenfor rammen av det lovverket som 

gjelder for den aktuelle organisasjonsform. Kommunen skal videre se sitt eierskap i 

sammenheng med kommunens totale tjenesteproduksjon og ha definerte overordnede 

prinsipper for sitt eierskap. Disse prinsippene skal være tydelige og lett tilgjengelige, ikke 

bare for selskapets organer, men også for kommunens innbyggere.  Hvert enkelt foretak skal 

definere klart hva som er deres kjerneaktivitet og hva som er hensikten med selskapet.  

Kommunen ønsker med sitt eierskap i interkommunale selskaper å sikre god styring og 

kontroll av virksomhetene. Organisasjonsmodellene må ha egenskaper som sikrer åpenhet og 

innsyn. 

2.1 Kommunen som eier 

 

2.1.1 Generelt 

Når oppgaver skilles ut i egne selskaper, vil det juridiske ansvaret for aktivitetene ligge i 

selskapene og selskapene vil være unntatt fra de alminnelige styringslinjene etter 

kommuneloven. Kommunen som eier bør likevel føre kontroll og tilsyn med sine eierskap. 

For å oppnå dette må det etableres et system for rapportering fra eierrepresentantene til 

kommunen. Eierne skal, gjennom eierorganet, utarbeide en langsiktig eierstrategi, der det 

angis konkrete mål og krav til resultater som samsvarer med selskapets formålsparagraf.  

Kommunen styrer gjennom eierorganet, dvs gjennom eiernes representanter i 

representantskapene/generalforsamlingene. 

 

2.1.2 Kommunestyrets eiermøte 

Kommunestyret skal behandle eierspørsmål årlig i satt møte. Dette skal skje i løpet av første 

halvår. Til grunn for behandlingen skal det foreligge utredninger med innstilling fra 

rådmannen. Som grunnlag for utredningene brukes innkallingene til 

representantskapsmøtene/generalforsamlingene. 

Temaet for møtene er tredelt:  

1) Saker som er til behandling i representantskapene/generalforsamling. Formålet er å gi 

fullmakt til representantene i representantskapene/generalforsamlingene. 

2) Selskapenes formålsparagrafer, nærmere bestemt om selskapene oppfyller sin hensikt i 

forhold til formålsparagrafen, videre om det er behov for justeringer. 

Alle selskaper behandles hvert år. Som grunnlag brukes siste tilgjengelige og godkjente 

årsmelding. 

3) Rullering av eiermeldingen 

 

2.1.3 Rutiner for informasjonsflyt mellom eiere, styre og administrasjon. 

Kommunen som eier skal i tilstrekkelig grad føre kontroll og tilsyn med sine eierskap. For å 

oppnå dette må det etableres et system for rapportering fra eierrepresentantene til kommunen. 

Eierne må få tilstrekkelig og relevant informasjon for å kunne utøve sitt eierskap. Følgende 

rutiner skal følges: 

a) Samtlige innkallinger og protokoller fra representantskapsmøter oversendes Enhet for 

personal, organisasjon og politiske tjenester, Frogn kommune. 

b) Innkallingene legges frem for kommunestyret som politisk sak (se 2.1.2) 

c) Protokollene fra representantskapsmøter sendes ut som referatsaker i kommunestyret. 

Ordfører eller varaordfører orienterer. 
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c) Årsmeldinger legges frem for kommunestyret som referatsaker. Årsmeldingene brukes 

også som bakgrunn for diskusjonens rundt selskapenes formålsparagraf (se 2.1.2 pkt 2)  

d) Budsjett behandles i henhold til egne rutiner, se 4.12. 

 

2.1.5 Rutiner for arkivering av dokumentasjon. 

Rådmannen har ansvar for at det etableres rutiner for arkivering av relevante dokumenter som 

kommer fra alle selskaper Frogn kommune har eierinteresser i. Formålet er å gi både eiere, 

innbyggere og administrasjon lett tilgang til alle dokumenter som berører selskapene. 

Innkallinger/protokoller til møter i representantskapene, samt selskapenes årsmeldinger 

registreres i kommunens arkivsystem. Hvert selskap har en egen mappe i arkivsystemet med 

undertittelen “eierstyring”. 

Innkallinger og protokoller fra selskapenes styrer arkiveres ikke særskilt, og forelegges heller 

ikke de politiske organene. For innsyn i disse dokumentene henvises det til selskapene. 

2.2 Opplæring av eierrepresentanter 

Kommunens representanter i selskapsorganene må bevisstgjøres sin rolle som 

eierrepresentanter og hvilke interesser de skal ivareta. De må ha kunnskap om eierstrategien- 

og rapporteringsrutiner til eieren. I Frogn kommune vil det hvert fjerde år bli gjennomført en 

opplæring i den politiske eierrollen.  

2.3 Selskapsavtale 

For interkommunale selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale minst bestående av 

følgende innhold: 

 Selskapets foretaksnavn 

 Angivelse av deltakerne 

 Selskapets formål 

 Den kommune der selskapet har sitt hovedkontor 

 Antall styremedlemmer 

 Den enkelte kommunes eierandel i selskapet og den enkelte kommunes 

ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen 

 Antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den 

enkelte deltaker oppnevner 

 Annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen 

2.4 Vedtekter 

Enhver virksomhet/selskap skal vise sitt formål i vedtektene, eller selskapsavtalens 

formålsparagraf. Formålsparagrafen skal gi styret et klart oppdrag. Formålsparagrafen skal 

også vise hva eierne forventer at styret skal være opptatt av og utvikle virksomheten etter. 

Vedtektene, eller selskapsavtalen, er grunnfjellet for hvilke aktiviteter styret pålegges å 

konsentrere sin oppmerksomhet mot. 

2.5 Fullmaktsstruktur 

Det er styret som vil ha ansvaret for i skriftlig form å nedfelle retningslinjer for hvem som 

tegner selskapet. Fullmakt kan gis til daglig leder alene, daglig leder i fellesskap med annen 

betrodd person eller til styret. Det vil være styrets oppgave å sørge for en god 

gjennomarbeidet fullmaktsstruktur i selskapene. Styrets leder skal anvise daglig leders 

utgifter. 
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2.6 Kontrollutvalgets ansvar 

Etter kommuneloven1 og forskrift om kontrollutvalg skal utvalget påse at det gjennomføres 

kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser, og at eierinteressene utøves i 

samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger2. Kontrollutvalget kan vedta å 

iverksette eierskapskontroll for å avdekke om forutsetningen etter kontrollutvalgets ansvar er 

oppfylt. Selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjonen. 

 

 

                                                 
1 Se kommuneloven § 77 femte ledd 
2 Se forskrift om kontrollutvalg § 14 første ledd 
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3. Etikk 

Kommunen er forvalter av felles ressurser og foretar prioriteringer og avveininger innenfor 

rammer som lovverk og økonomi gir. Kommunen er derfor avhengig av allmennhetens tillit 

og et godt omdømme og skal derfor ha en sterk bevissthet om etiske spørsmål i alt arbeidet. 

Det er altså ikke nok at den enkelte ansatte eller folkevalgte kjenner til bestemmelser i 

lovverket og kommunens etiske retningslinjer, det må også stilles krav til å forstå følgene av 

egne handlinger.  

3.1 Etiske retningslinjer 

Omdømme bygges innenfra. Høy moral og etisk profil i styrets arbeid vil styrke virksomheten 

over tid. Kommunens etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte vedtatt av 

kommunestyret 8.10.2008 vil i denne sammenheng danne grunnlag for at det enkelte selskap i 

samarbeid med styret utarbeider egne etiske retningslinjer som er særegne for selskapet. De 

etiske retningslinjene bør blant annet inneholde: 

 Identifisering av hvilke kjerneverdier selskapet skal stå for (kjerneverdier beskriver 

hvem vi er, hvordan vi jobber og kan for eks. være redelighet, åpenhet eller hvilke 

verdisett som styrer de daglige prioriteringene). 

 Tiltak som ledelsen forplikter seg til å ha ansvar for 

 Analyser av risikoen for ulovlige, irregulære og uetiske forhold i selskapet 

Daglig leder må gjennom sin lederstil forankre selskapets etiske regelverk i bedriftskulturen 

og evaluere de etiske retningslinjene årlig. Det vil påhvile ledelsen å vise i praksis at 

retningslinjene etterleves. 

3.2 KS` styrevervregister 

Kommuner er avhengig av allmennhetens tillit. En måte å styrke kommunesektorens 

omdømme på er at det skapes åpenhet omkring hvilken rolle enkelt personer har, både 

kommunalt ansatte, folkevalgte, ansatte og styrerepresentanter i selskaper der kommunen har 

eierinteresser. Frogn kommune anbefaler at aktuelle personer registrerer seg i KS` 

styrevervregister, som er tilgjengelig for allmennheten gjennom www.styrevervregisteret.no. 

Det er en frivillig avgjørelse hvorvidt man ønsker å registrere seg eller ikke. 

3.3 Varsling av kritikkverdige forhold 

Nye varslingsregler trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten til å varsle 

om kritikkverdige forhold i virksomheten, og gir arbeidstakeren vern mot gjengjeldelse.  

Kommunen ønsker at det utarbeides gode rutiner for varsling som er tilpasset den enkelte 

virksomhet der kommunen har eierinteresser. De varslings- og oppfølgingsrutiner som 

utvikles, skal være i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser og må ha legitimitet i 

organisasjonen. I noen tilfeller foreligger det varslingsplikt. Det innebærer at loven pålegger 

en plikt til å gi opplysninger om nærmere angitte forhold til andre offentlige myndigheter.3 

                                                 
3 Arbeidsmiljøloven § 2-3 nr. 2, Helsepersonelloven § 17, Straffeloven §§ 139 og 172, Barnevernloven § 6-4. 
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4. Styresammensetning, ansvar, arbeidsform 

4.1 Generelt 

Kommuneloven § 65, IKS-loven § 10 og aksjeloven § 6-1 stiller krav til antall 

styremedlemmer. Antall styremedlemmer skal fremgå av vedtekter eller selskapsavtale. 

Valgperioden for et styremedlem er to år om ikke annet er tatt inn i selskapets 

vedtekter/selskapsavtale. Som utgangspunkt skal et selskap ikke ha et styre med færre enn tre 

medlemmer, men det er ikke noen øvre grense for hvor mange medlemmer et styre kan bestå 

av. Antall styremedlemmer skal fremgå av vedtektene. Valgperioden for et styremedlem er to 

år om ikke annet er tatt inn i selskapsavtalen eller vedtektene.  

Ansattvalgte styremedlemmer velges av og blant de ansatte. I denne sammenheng er det 

viktig å presisere at ingen av styrets representanter skal representere personlige 

enkeltinteresser, men samlet bidra med sin kompetanse inn i styret. 

I aksjeselskapene og IKS oppnevner selskapsstyrene av henholdsvis generalforsamlingen og 

representantskapet. Oppnevning til vervene blir ofte fordelt på kommunene. 

Enkeltstyremedlemmer kan da ofte bli selskapets talerør inn i det kommunale eierorganet. 

Hvorvidt vedkommende reflekterer selskapets eller personlig syn vil kunne være uklart. På 

den annen side kan et styremedlem valgt av en eier oppfattes å ivareta kun én kommunes 

interesser i selskapet. Dette er en uheldig praksis som kan medføre at ulike eiere får ulik 

informasjon om selskapet og at styremedlemmer kan føle at de sitter i styret med mandat fra 

enkelteiere. Styrevervet er personlig, og alle eierne skal ivaretas av styret. 

4.2 Valg av styre 

Det er et mål at styret blir sammensatt på en slik måte at det blir i best mulig i stand til å 

utføre de krevende oppgaver det er pålagt. En viktig oppgave for 

representanskapene/generalforsamlingen vil derfor være å finne de riktige personene til 

styrevervene i de ulike virksomhetene. I denne sammenhengen ønsker ikke Frogn kommune å 

ekskludere noen grupper, hverken politikere eller ansatte i kommuneadministrasjonen. Det 

avgjørende bør være hva slags oppgaver det enkelte styret har og hvilken kompetanse det er 

nødvendig av hensyn til selskapets drift og utvikling, styret skal tilføres.  

 

Et styre har som hovedoppgave å drive virksomheten etter de rammer og mål som 

kommunestyret/representantskapet/generalforsamlingen har vedtatt. Erfaring fra 

administrasjon og ledelse, kombinert med kunnskap om tjenesteområdet vil ofte kunne 

representere verdifull kompetanse som det kan være ønskelig å ha representert i styrene. 

Politisk erfaring kan ofte være viktig, spesielt i selskaper som utfører tjenester, eller utviser 

ansvar på vegne av kommunen. Det viktigste er at styret samlet sett har den kompetansen som 

er nødvendig for å styre og utvikle selskapet slik eier har bestemt. 

 

Interkommunale selskaper kan ofte være offentlige monopoler som finansieres av 

kommunens innbyggere direkte gjennom avgifter. Gode eksempler på dette er selskaper som 

opererer innenfor virksomhetsområdene vannforsyning, avløp og renovasjon. For slike 

selskaper bør både styret og representantskapet/generalforsamlingen fokusere på det ansvar 

man har for at virksomheten ikke blir mer kostnadskrevende enn nødvendig. I kommunal drift 

utøves dette ansvaret både av administrasjonen og av politiske organer, særlig formannskap 

og kommunestyre. En tilsvarende kontroll av interkommunal virksomhet kan imidlertid være 

betydelig mer utfordrende.  
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For styrer i offentlig eide selskaper er det regler for å sikre kjønnsbalanse i styrene. Dette 

gjelder også for IKS4, og skal vektlegges ved valg av styrer i selskaper der Frogn kommune 

har eierinteresser. 

 

Ved utvelgelsen av kandidater til styreverv skal følgende punkter vektlegges: 

 Hvilken kompetanse trenger selskapet i denne perioden? 

 Er det en bestemt type erfaring som er viktig for selskapet nå og i nær framtid? 

 Er det spesielle holdninger vi mener styremedlemmene bør ha? 

 

Følgende krav bør stilles til styremedlemmer 

 God økonomisk innsikt 

 Innsikt i selskapets virksomhet og fagområdet 

 Personlig integritet 

 Lojalitet mot selskapet og styrets beslutninger 

 Hvis vedkommende er aktiv folkevalgt i Frogn kommune: Kunnskap om 

habilitetsreglene, nærmere beskrevet i forvaltningslovens kap.2  

 God gjennomføringsevne 

 Styrekompetanse 

 Forståelse for hvordan styringssystemene, herunder budsjettprosess, i Frogn kommune 

fungerer 

 

 

4.3 Valgkomité 

Innenfor selskapslovgivningen (AS og IKS) er myndigheten til å utnevne styre gitt til 

eierorganet. En del aksjeselskap benytter valgkomité som grunnlag for eierorganets 

avgjørelse. Styret har en svært viktig rolle som ledere av selskapet og kan også stilles 

strafferettslig (AS) og erstatningsmessig (IKS og AS) til ansvar for vervet. 

Ved valg av styre til selskaper organisert etter aksjeloven og lov om interkommunale 

selskaper vil Frogn kommune arbeide for at det i selskaper kommunen har eierinteresser i 

vedtektsfestes bruk av valgkomité hvor formålet er å sikre sammensetning av styre med 

komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål med selskapet5. 

Representantskapets/generalforsamlingens leder velger leder av valgkomiteen.  

I selskap med flere eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes for å speile eierandel. 

Flertallet av valgkomiteen bør være uavhengige av styret og ansatte. Valgkomiteens 

innstilling bør begrunnes. Valgperioden kan vedtektsfestes men allikevel være fleksibel i 

forhold til eiers behov for kompetanse. 

4.4 Opplæring av styremedlemmer  

Det bør gjennomføres kompetansehevende tiltak i forbindelse med valg av nye 

styremedlemmer.  

Kommunen skal en gang i hver kommunestyreperiode invitere til et eierskapsseminar for 

styremedlemmer, eierrepresentanter, kommunestyre og administrasjon. Det er obligatorisk 

fremmøte på seminaret.  

Det enkelte selskap har også et ansvar for styreopplæring ved å informere nye 

styremedlemmer om den enkelte virksomheten.  

                                                 
4 IKS-loven § 10 første ledd nytt fjerde punktum 
5 Anbefaling fra KS-eierforum, januar 2009. 
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4.5 Styrets arbeidsform  

Styret har det overordnede ansvaret for drift og utvikling av et selskap. Styrets arbeidsform 

må være forsvarlig, slik at det i størst mulig utstrekning treffer veloverveide beslutninger. 

Styrets hovedoppgaver kan deles opp i følgende fire kategorier: 

 

Strategioppgaven 

 

Forretningsidé: uttrykker de behov virksomheten skal dekke 

Visjon: Et framtidsbilde av hva virksomheten skal bli eller oppnå 

Verdigrunnlag: Uttrykke den ønskede kvalitative og moralske plattform 

for virksomhetens drift. Verdigrunnlaget må være oversiktlig og lett 

tilgjengelig 

Strategiske mål og handlingsplaner: avdekke de strategiske 

hovedutfordringer og etablere framtidige mål. 

Kontrolloppgaven Løpende kontroll gjennom lovpålagt rapportering fra administrasjonen, 

sikre at man er på rett kurs og sørge for korrigerende tiltak dersom 

nødvendig, ryddig protokollføring, sikre god økonomisk styring, se opp 

for faresignaler, gjennomføre risikoanalyser med påfølgende strategi- og 

tiltaksplan, der det tas høyde for at ulovlige og irregulære handlinger kan 

forekomme.  

Organiseringsoppgaven 

 

Sørge for at virksomheten er riktig organisert og har de nødvendige 

ressurser for å kunne gjennomføre de oppgaver virksomheten har og nå de 

mål som er satt. Definere oppgaver og rammer for daglig leder, ansette og 

avskjedige daglig leder, overvåke det fysiske og psykososiale 

arbeidsmiljø. Sikre rutiner for oppfølging av regelverk som gjelder 

særskilt offentlig forvaltning, lov om offentlig anskaffelser, 

offentlighetslover, selvkostbestemmelser etc.  

Egenoppgaven Medvirke til at styret selv er sammensatt og organisert på en slik måte at 

det best mulig kan utføre de arbeidsoppgavene det har, og at arbeidet 

baseres på åpenhet, tillit og faglig kompetanse.  

 

 

Aksjeloven setter rammer for en rekke saksbehandlingsregler som styret må følge i 

aksjeselskap. IKS-loven gjelder i interkommunale selskap, men aksjeloven angir noen viktige 

rammer. 

4.6 Styreinstruks 

Aksjeloven stiller krav til at det skal etableres styreinstruks i selskaper hvor ansatte kan kreve 

representasjon i styret6, dvs selskaper med mer enn 30 ansatte. I aksjeselskaper hvor de 

ansatte gis mulighet til å velge styremedlem selv om det ikke er hjemlet i loven, skal det 

likevel utarbeides styreinstruks. Styreinstruksen skal gi nærmere regler om styrets arbeid og 

saksbehandling, hvilke saker som skal styrebehandles, daglig leders arbeidsoppgaver og 

plikter overfor styret samt regler for innkalling og møtebehandling. Styreinstruksen danner 

blant annet utgangspunkt for styrets kontroll med daglig leder. 

 

Tilsvarende regler gjelder ikke for styrer i IKS eller i kommunale foretak. Kommunen ønsker 

imidlertid at det skal utarbeides styreinstruks også for IKS og kommunale foretak. Dette fordi 

det er viktig med åpenhet for å skape tillit til styrets arbeid også i forhold til innholdet i 

styreinstruksen. En vurdering av innholdet i styreinstruksen bør gjøres minst hver gang det 

kommer et nytt styremedlem inn i styret.  

                                                 
6 Aksjeloven § 6-23 
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4.7 Plan for styrets arbeid 

Styret skal i begynnelsen av sin styreperiode utarbeide en plan for styreperioden der det 

spesifiseres hva styret, daglig ledelser og selskapet skal utføre.  

Denne planen skal være konkret og den skal evalueres årlig.7 Frogn kommune ønsker at 

planen skal danne grunnlag for styrets evaluering av seg selv. 

4.8 Styrets interessenter 

Interessenter er en fellesbetegnelse på alle interessenter, personer, organisasjoner, selskaper, 

grupperinger som tar del i selskapets aktiviteter. Interessentene kan deles inn i følgende tre 

grupper: 

 

 Obligatoriske interessenter som myndigheter, offentlige instanser, skatteetaten, NAV, 

ligningskontor osv. 

 Rettslige interessenter som aksjeeiere, deltakere, ansatte, leverandører, kunder, lånegivere 

osv. 

 Storsamfunnet/lokalsamfunnet – ofte synliggjort gjennom pressens søkelys på 

organisasjonen. 

 

Styremedlemmer må balansere egne og interessegruppenes forventninger. Styret skal tenke 

totalt og være omforent om at særinteresser ikke skal ”kvele” selskapets virksomhet, 

overlevelse og utvikling.  Styrevervet er personlig og til forskjell fra politiske verv, kan man 

trekke seg fra styrevervet, eller takke nei ved henvendelse om styreplass. Frogn kommune 

forutsetter videre at styret i løpet av ett kalenderår diskuterer interessenter, omdømme og 

personlig integritet. 

 

Når styret konkretiserer sin rolle og sine oppgaver er det viktig at det drøfter disse opp mot de 

enkelte interessenter, slik at den enkelte vektlegges i tilstrekkelig grad. Dette vil gjelde både 

direkte håndtering av styresaker eller i relasjoner der styret eller styremedlemmer skal 

involvere seg direkte. Dette vil kunne bidra til at den enkeltes styremedlem finner støtte i eget 

styre og at styrets medlemmer omforenes om hvem i styret som eventuelt kommuniserer de 

enkelte beslutninger. 

4.9 Fastsettelse av styrehonorar  

Styrehonorarer fastsettes av hhv. Kommunestyret (for KF), representantskap (for IKS), 

generalforsamling (for aksjeselskap). 

Frogn kommune ønsker at styrehonorarene skal gjenspeile selskapets ansvar, risiko og 

arbeidsbelastning. 

 

Styrehonorar skal reguleres i samsvar med aktuelle formuleringer i vedtekter og/eller 

selskapsavtale. 

 

4.10 Styret som arbeidsgiver 

En viktig oppgave for styret er arbeidsgiverfunksjonen overfor daglig leder, herunder 

ansettelse og eventuell oppsigelse av daglig leder. Styrets arbeidsgiveroppgave innebærer 

blant annet tilsyn og kontroll med systemer som sikrer rapportering i forhold til 

fullmaktsstrukturer, instruks for daglig leder, internkontrollsystemer, økonomiske forhold og 

kommunikasjon med de ansatte. Styrene skal sikres at de får tilstrekkelig og korrekt 

                                                 
7 Rapport fra Nedre Romerike distriktsrevisjon om NRV og RA2 
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informasjon om selskapets drift og utvikling. Frogn kommune ønsker at styrets 

arbeidsgiveroppgave inngår som en del av styrets evaluering, samt at det etableres egne 

evalueringssystemer for daglig leder. HMS skal være en del av rapportering fra daglig leder til 

styret. Styret skal sørge for at selskapets visjoner, verdier og strategier er kjent for alle ansatte, 

og særlig daglig leder, slik at de har kunnskap om de forventningene styret har til 

virksomhetens aktivitet og mål. Styret kan i aksjeselskap til enhver tid be om at styret gis en 

nærmere redegjørelse om bestemte saker. Det enkelte styremedlem kan også be om nærmere 

redegjørelse som skal presenteres for styret samlet. 

Frogn kommune vil arbeide for at det innføres tilsvarende regler i IKS som Frogn deltar i. 

Dette er et forhold som med fordel kan reguleres i en styreinstruks. 

4.12 Fastsettelse av selskapets budsjett 

Kommunestyret i eierkommunene som bestemmer hvor store summer som skal overføres til 

drift av det enkelte selskapet hvert år. Det er altså ikke slik at selskapene uavhengig av dette 

vedtaket kan ”sende regningen” til den enkelte kommune.  

Det er derfor viktig å etablere en budsjettprosess i samspill mellom selskapene og kommunen 

representert ved rådmannen, hvor begge deler blir tatt hensyn til før den aktuelle sum blir 

innarbeidet i rådmannens budsjettforslag. Ordførermøtet i Follo har vedtatt et årshjul for 

budsjettprosessen. Budsjettprosessen må administreres som et samarbeid mellom 

rådmannskollegiet og ordførermøtet. Milepælene er følgende: 

 

1. Jan-mars – Budsjettforutsetninger sendes til alle samarbeid/selskaper. 

Budsjettforutsetningene utarbeides av rådmennene og vedtas av ordførermøtet. 

Budsjettforutsetningene kan inneholde krav til alternative budsjettforslag med krav til 

innsparing. 

2. Innen 1. september: Styrebehandling av økonomiplan, budsjett i det enkelte 

samarbeid. – oversendes økonomisjefen i kontorkommunen. 

3. Innen 15. september: Økonomisjefnettverket oversender til rådmannskollegiet 

økonomiplanforslagene, budsjettene for alle samarbeid/selskaper samlet. 

4. Innen 20. september: Økonomiplanforslagene, budsjettene behandles av 

rådmannskollegiet. 

5. Innen 30. september: Økonomiplanforslagene behandles i ordførermøtet. 

6. Innen 15. oktober: Sluttbehandling i det enkelte representantskap med omgående 

oversendelse til kommunene. 

7. ca 1. november – Rådmannen legger fram budsjettforslag for kommunen der 

selskaper/samarbeid inngår. 

8. Desember – Kommunestyrene vedtar Handlingsprogram og budsjett inkl. 

samarbeid/selskaper. 

 

Denne prosessen sikrer at alle selskaper opererer med samme forutsetninger og at 

budsjettdokumentene har lik utforming i alle selskapene. Videre sikres at eierne 

v/ordførermøtet foretar en samordnet vurdering før forslagene vedtas i det enkelte 

representantskap. Til slutt sikres at selskapene er koordinert i den samlede budsjettprosessen 

for hver enkelt kommune og at selskapene inngår i en totalvurdering på lik linje med øvrig 

kommunal virksomhet. 

 

Vertskommunen (som regel regnskapsfører) for det enkelte selskap skal ha et særskilt ansvar 

for økonomioppfølgingen (herunder utarbeidelse av budsjett) i dette selskapet. 
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4.13 Melding til foretaksregisteret 

Valg av nye styremedlemmer skal meldes til Foretaksregisteret. Meldingen må undertegnes 

av samtlige styremedlemmer. Bekreftet kopi av protokoll fra 

generalforsamlingen/representantskapsmøte må følge som vedlegg til meldingen. Det samme 

gjelder for valg av styremedlemmer og varamedlemmer valgt av ansatte. 
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5. Informasjonssikkerhet, helse, miljø og sikkerhet 

5.1 Informasjonssikkerhet 

Styrets oppgaver relatert til IT-sikkerhet er definert i aksjelovens § 6-12 og i IKS-lovens § 13.  

I dette ligger blant annet at styret kan fastsette nødvendige retningslinjer og gi pålegg i 

forbindelse med for eksempel IT-sikkerhet. Styret må være kjent med lovgivning knyttet til 

offentlighetsloven og personopplysningsloven. Met et økende fokus som er rettet mot 

informasjonssikkerhet, er det nødvendig at dette blir behandlet i det enkelte styret. 

5.2 Helse, miljø og sikkerhet 

Styrene i de ulike selskapene, skal som ansvarlig for virksomheten, sørge for systematisk 

oppfølging av gjeldende krav fastsatt i lover knyttet til helse, miljø og sikkerhet. I forskrift om 

systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) fremgår styrets ansvar 

og hva styret skal be om av rapportering. 
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6. Daglig leders oppgaver og ansvar 

6.1 Generelt 

Daglig leder har en rekke lederoppgaver i forhold til ledelse, drift og utvikling av selskapet. 

Noe er bestemt i lovgivning, men det vil være en rekke oppgaver og tiltak besluttet av styret 

innenfor rammen av styrets overordnede ansvar daglig leder må forholde seg til. Daglig leder 

rapporterer til styret.  

Det er daglig leders ansvar å legge til rette for et arbeidsmiljø som sikrer åpenhet, slik at det 

skapes en trygghet for at det er legitimt å varsle om uheldige forhold i selskapet.   

Daglig leder kan pådra seg erstatningsansvar for tap selskapet har lidt som følge av 

mangelfull utøvelse av sin stilling.  

6.2 Daglig leders forhold til de ansatte 

Daglige leder har en rekke forpliktelser ovenfor sine ansatte. Det må legges til rette for at de 

ansatte kan: 

 Få tilstrekkelig tid og mulighet til å arbeide med HMS og verneombudsfunksjonen 

 Det må legges til rette for en velfungerende organisasjon 

 Tilbys styreverv der dette er lovpålagt, men også der det er ønskelig at ansatte i 

selskapet er representert i styret uten at loven pålegger dette. 

6.3 Daglig leders ansvar for regnskapsførsel og formuesforvaltning 

Hovedansvaret for at selskapets regnskapsførsel er lovmessig utført ligger til daglig leder jfr. 

aksjeloven § 6-14 og 15 og IKS-loven § 14. Styret er i denne forbindelse pålagt tilsyns- og 

oppfølgingsplikt.  

Daglige ledere i selskapene skal normalt, og samordnet med styrets disposisjoner, etablere: 

 Rutiner og krav i forbindelse med kontraktsinngåelse  

 Rutiner i forhold til arbeidsdeling, fullmakter for økonomiske disposisjoner, 

attestasjon og anvisning 

 Regnskapsføring – herunder prosjektregnskap 

 Budsjettering og klargjøring av budsjettforutsetninger, herunder vurdere risiko 

 Klare rutiner som sikrer korrekt bokføring i betryggende og pålitelige 

regnskapssystemer 

 Rutiner for føring av regnskap, kontroll av inngående fakturaer og føring i henhold til 

kontoplan 

6.4 Daglig leders underretningsplikt 

Det følger av aksjeloven at daglig leder skal rapportere til styret. Daglig leder skal minst hver 

fjerde måned gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling jf. 

Aksjeloven § 6-15 1. ledd. Kommunen ønsker at det gjennomføres en slik rapportering til 

styrene oftere enn hver fjerde måned. Det er særdeles viktig at styret til enhver tid er informert 

i forhold til utviklingen i kommunens selskaper. Disse rapporteringspliktene vil gjelde 

uavhengig av selskapsform. 
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7.0 Revisors oppgaver og ansvar 

7.1 Generelt 

Revisor skal vurdere om opplysninger i årsberetningen og årsregnskapet, forutsetningen for 

fortsatt drift og forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap, er i samsvar med lov 

og forskrifter. Videre skal revisor vurdere om opplysningene i årsberetningen er konsistent 

med årsregnskapet. Revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet 

formuesforvaltningen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Revisor skal 

gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Revisor skal utføre 

sin virksomhet i samsvar med god revisjonsskikk.8 

7.2 Revisors forhold til revisorklient 

Revisor skal hvert år i forbindelse med sine innledende revisjonshandlinger, vurdere sin 

uavhengighet9 om generelle krav til uavhengighet og objektivitet. Revisor må påse at han ikke 

har tilknytning til sin revisjonsklient som kan svekke hans integritet og profesjonelle skjønn. 

 

Styret i selskapet kan invitere revisor til styremøte hvor for eksempel regnskapet behandles, 

men må respektere revisors skjønnsutøvelse hvis revisor takker nei til en slik invitasjon. 

Revisors arena vil være generalforsamling/representantskap fordi revisors oppdrag er på 

vegne av eier. 

                                                 
8 Revisorloven § 5-2 og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 
9 Revisorloven § 4-1 og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 
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8.0 Roller og ansvar 

8.1 Kommunestyrets rolle og ansvar 

Kommuneloven regulerer kommunestyrets funksjon, rolle og ansvar som kommunens øverste 

myndighet. I sitt virke er kommunestyret forpliktet til å etterleve legalitetsprinsippet, som i 

korthet betyr at kommunestyrets beslutninger skal være i overensstemmelse med norsk 

lovgivning. Det er kommunestyret som kompetent, kollegialt organ som fatter 

flertallsbeslutninger som eierorgan og hvor eierstyringen skal behandles. 

8.2 Formannskapets rolle og ansvar 

Formannskapet er saksforeberedende organ for kommunestyret i økonomisaker og har 

innstillende myndighet i forbindelse med kommunenes årsbudsjett, økonomiplan og 

handlingsplan, i Frogn benevnt Handlingsprogrammet. Delegering av myndighet i 

eierspørsmål skal eventuelt framgår av kommunens delegeringsreglement eller denne 

eiermeldingen. Det er imidlertid kun kommunestyret som ivaretar formelle eierinteresser. 

8.3 Ordførerens rolle og ansvar 

Det hefter ingen formell lovpålagt rolle for ordføreren i forhold til kommunens eierskap, med 

mindre kommunestyret har gjort et slikt vedtak. Normalt vil ordføreren i Frogn kommune 

være medlem av representantskapet i selskaper kommunen har interesser i, med varaordfører 

som vararepresentant. Representantskapet er eierorganet, og kommunestyrets styring av 

selskapet skjer gjennom eierorganet. Når ordføreren representerer Frogn kommune i 

eierorganet har han bundet mandat fra eierne, det vil si kommunestyret. 

8.4 Den enkelte folkevalgtes rolle og ansvar 

Den enkelte folkevalgte har som medlem av kommunestyret en eierrolle gjennom rollen som 

medlem av kommunestyret. En folkevalgt har ingen eierrolle som enkeltperson. Den 

folkevalgte har et selvstendig og personlig ansvar for å sette seg inn i alle aktuelle saker som 

blir forelagt kommunestyret. Dette gjelder også saker som vedrører kommunens eierforhold 

og eierstyring.  

8.5 Rådmannens rolle og ansvar 

Rådmannen har etter kommuneloven ansvar for at alle saker som fremmes til politisk 

behandling skal være fullt ut forsvarlig utredet. Dette gjelder også saker som vedrører 

kommunens eierforhold og eierstyring. Dette innebærer at rådmannen bør gis tilgang til i 

selskapenes virksomhet, planer, budsjett og regnskap.  

Rådmannen og rådmannens apparat er en sentral institusjon og funksjon i enhver kommune. 

Det direkte eierskap og eierstyring er formelt lagt utenfor rådmannens normale virkeområde. 

Rådmannens samlede kunnskap om og innsikt i alle kommunens sterke og svake sider er en 

ressurs for de politiske diskusjoner om Frogn kommunes eierskap. Rådmannen bør utgjøre en 

naturlig del av beslutningsprosessen i kraft av kommuneadministrasjonens samlede 

kompetanse og erfaring for strategiske vedtak relatert til Frogn kommunes aktive eierstyring. 
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9.6 Tillitsvalgtes rolle 

Aksjeselskaper og interkommunale selskaper er egne juridiske enheter og må ha egne 

medlemskap i et tariffområde for å være omfattet av tariffavtale. Et eksempel på et 

tariffområde er KS Bedrift. Medlemskap i KS Bedrift vil forplikte selskapene på de 

tariffavtalene som gjelder i KS bedriftsmedlemmer. 

Et godt samarbeid med de tillitsvalgte vil sikre medvirkning og medinnflytelse og er fra 

kommunens side ønskelig for å sikre en felles forståelse av den tjenesteproduksjonen som er 

valgt organisert utenom den ordinære, kommunale forvaltningen. 

9.7 Skjematisk framstilling av de ulike rollene 

Oppgaver Styret Eiere 

Forretningsidè F B 

Grunnverdier F B 

Overliggende mål F B 

Visjon og verdigrunnlag B  

Strategi B  

Delmål B  

Hovedtiltak (strategisk karakter) B  

Årsbudsjett F10 B 

Vurdere å påse B  

Årsrapport F11 B 

Årsrapport vurdering F B 

(F=foreslår, B=beslutter)  

 

 

                                                 
10 Beslutte i AS 

 
11 Beslutte i AS 
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10. Arbeidsgivers styringsrett 

En viktig ramme for styrets forhold til daglig leder og selskapets ansatte i saker som 

involverer arbeidsgivers plikter og disposisjoner, er arbeidsgivers styringsrett. Styret må 

kjenne til styrets arbeidsgiverfunksjon og til arbeidsgivers styringsrett. Styret må inneha 

nødvendig kunnskap om hvilke muligheter og begrensninger daglig leder har til å lede og 

drive selskapet for å kunne stille krav til daglig leder.12 

                                                 
12 Arbeidsgivers styringsrett er beskrevet i arbeidsmiljøloven kap. 2 
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11. Evaluering av styret og daglig leder 

Styret i det enkelte selskapet skal gjennomføre en årlig evaluering av sitt arbeide. 

Evalueringen skal gjennomføres på en grundig, tillitsfull og åpen måte. Styret og daglig leder 

skal i forkant av evalueringen være enig om formålet med evalueringen og hvordan 

resultatene skal brukes i ettertid. 

Sjekkliste for hva som skal evalueres: 

 

 Har styret utarbeidet klare nok mål og strategier? 

 Når styret mål og strategier når det gjelder måten å organisere styret på? 

 Klarer styret å gjennomføre kontrolloppgavene? 

 Bruker styret ressurser på riktig måte når det gjelder hovedoppgaver/vesentlige saker? 

 Er sakene godt nok forberedt for styret? 

 Setter styreleder av nok tid til styrearbeidet, strategi og evaluering? 

 Hvordan fungerer møtene og er arbeidsformen god? 

 Samarbeider styret godt nok med daglig leder? 

 Har styret rett kompetanse for dagens oppgaver og fremtidige utfordringer? 
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12. Selskapsstrategi 

Uavhengig av hvilken organisasjonsform som velges for organisering av tjenester utenfor den 

tradisjonelle tjenesteproduksjonen, skal hvert selskap etablere og utvikle en egen 

selskapsstrategi. Selskapstrategien skal eksempelvis inneholde selskapets visjon, mål, 

forholdet til brukere(kunder), forholdet til medarbeidere og økonomi. I tillegg skal hvert 

enkelt selskap utarbeide handlingsplaner som forteller eierne hvordan selskapet skal gå fram 

for å nå målene i selskapsstrategien. 

Frogn kommune mener at det å utvikle strategier for selskapene er et styreansvar. 
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13.  Rullering/revidering av eiermeldingen 

Kommunestyret skal rullere eiermeldingen hvert år. Rådmannen er ansvarlig for at meldingen 

revideres og at det blir lagt frem en politisk sak. Rådmannen er også ansvarlig for at en 

oppdatert eiermeldingen publiseres på kommunens internettsider. 
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Vedlegg 1: Oversikt over ulike organisasjonsformer  

1) Generelt 

Virksomhetens formål og karakter er avgjørende kriterier ved valg av selskapsform. I de 

tilfeller der det er behov for tett oppfølging og kontroll fra eiers side må selskapsformen som 

velges være tilrettelagt dette. Dette kan være viktig på områder der oppgaven er pålagt 

kommunen ved lov, der selskapet må samarbeide tett med andre offentlige etater, eller der 

kommunen er avhengig av å kunne trekke på selskapets kompetanse. I de tilfeller 

virksomheten bærer preg av produksjon, enten i form av varer eller tjenester, vil en løsere 

tilknytningsform og dermed mer selvstendighet for selskapet være en fordel. 

 

Ved etablering av samarbeid etter bestemmelsene i kommunelovens §§ 27 og 28, vil 

samarbeidsavtalen danne grunnlag for hvor mange representanter hver kommune skal ha i de 

styrende organer. Avtalen skal videre danne grunnlag for hvordan kostnadene skal fordeles 

mellom kommunene.  

2) Kommunalt foretak (KF) 

Reglene for kommunalt foretak tar særlig sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig 

organisering av kommunale oppgaver. Organisasjonsformen benyttes som regel når både 

forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. 

Foretaket ledes av et styret og en daglig leder. Dette er obligatoriske organer. Som en del av 

kommunen er foretaket underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Dette betyr at 

kommunale budsjetter setter rammer for foretakets virksomhet, og styret er bundet av 

budsjettet, selv om foretaket drives etter eget, avgrenset budsjett, med disposisjonsrett 

innenfor rammen av foretakets budsjett. Foretaket er en del av kommunen som juridisk person 

og er derfor ikke et eget selskap med rettslige og økonomiske forpliktelser.  

 

Foretakets øverste myndighet: 

Kommunestyret er foretakets øverste organ. 

 

Valg av styret 

I et kommunalt foretak velges styret av kommunestyret. Denne myndigheten kan ikke 

delegeres. Det samme gjelder for valg av leder og nestleder til styret. Ved valg av 

styremedlemmer til et kommunalt foretak gjelder reglene om forholdstallsvalg og flertallsvalg 

i kommuneloven §§ 36 og 38 jf. § 35 nr. 4. Øvrige bestemmelser beskrevet under, er regulert i 

kommunelovens kap. 11.13 For øvrig kan (og bør) styret helst ha representanter både fra 

folkevalgte/administrasjonen/andre – noe avhengig av hva som er selskapets 

kjernevirksomhet og hvordan selskapet er organisert. Det er anledning til å takke nei til vervet 

som styremedlem i KF; dette er ikke et ordinært politisk verv. 

 

Styrets sammensetning: 

 Foretaket skal ha et styre på minst 3 medlemmer 

 Daglig leder kan ikke være medlem av styret 

                                                 
13 Kommuneloven kap.11 §§ 65, 66, 67, 68 og 69 
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 Et flertall av de ansatte kan kreve at inntil en femtedel av styrets medlemmer med 

varamedlemmer velges blant de ansatte.14  

 

Valgperiode: 

Valgperioden for styremedlemmer er to år med mindre annet er fastsatt i vedtektene. 

Vedtektene kan med fordel inneholde bestemmelser om at ca. halvparten av styrets 

medlemmer skal være på valg hvert år. 

 

Styrets myndighet: 

 Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som 

gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar 

med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre 

vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyre.  

 Styrets myndighet etter første ledd omfatter også myndighet til å opprette og nedlegge 

stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, i den utstrekning annet ikke er 

bestemt i vedtektene.  

 Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

 

Åpne/lukkede styremøter i Kommunale foretak: 

Utgangspunktet i kommuneloven § 68 nr. 5 er at styrets møter holdes for lukkede dører. 

Kommunestyret kan nedfelle i vedtektene at disse holdes for åpne dører. Dersom man i 

vedtektene bestemmer at møtene skal gå for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom 

styret skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kommunestyret 

bør vurdere hvorvidt man ønsker at styremøtene skal gå for åpne/lukkede dører og nedfelle 

dette i selskapsavtalen.  

6.3 Interkommunale selskaper (IKS)  

Samarbeid mellom flere kommuner kan organiseres som interkommunale selskaper (IKS)15. 

Interkommunale selskaper er egne rettssubjekter, som rettslig og økonomisk er skilt fra 

deltakerkommunene. De har sin egen formue og sine egne inntekter, og svarer selv for sine 

forpliktelser. Et særtrekk ved interkommunale selskaper er at hver av deltakerne har 

ubegrenset ansvar for en prosent eller en brøkdel av selskapets samlede forpliktelser. Dette 

skiller interkommunale selskaper fra aksjeselskaper, hvor deltakeransvaret er begrenset.  

 

Gjennom en rekke bestemmelser legger lov om interkommunale selskaper særlige oppgaver 

til representantskapet. Dette gjelder blant annet fastsetting av regnskap, budsjett, økonomiplan 

og valg av revisor, samt vedtak om salg eller pantsettelse av fast eiendom. 

 

Ethvert interkommunalt selskap skal ha et styre og en daglig leder som står ansvarlig for 

forvaltningen av selskapet. Daglig leder ansettes av styret med mindre det er beskrevet i 

vedtektene at daglig leder skal ansettes av representantskapet. I forvaltningen av selskapet er 

styret underlagt representantskapet, og det må følge vedtak og retningslinjer som dette 

                                                 
14 De ansattes representanter har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til 

forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av 

tariffavtaler. Hvis foretaket har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, jf. forvaltningsloven § 2, skal de 

ansattes representanter i styret ikke delta i behandlingen av disse sakene. Kongen kan gi utfyllende forskrifter om ansattes rett 

til representasjon i styret, som gjelder hvis de ansatte i vedtektene er gitt styrerepresentasjon. Slike forskrifter kan inneholde 

regler om vilkår for stemmerett og valgbarhet, valgmåten, om avgjørelse av tvister om valget og bortfall av verv som 

styremedlem. 
15 Lov av 29.01.199 nr. 6 om interkommunale selskaper 
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fastsetter. Styrets forvaltningsmyndighet må videre utøves innenfor rammen av selskapets 

formål, selskapsavtalen og selskapets årsbudsjett. 

 

Øverste myndighet: 

Selskapets øverste myndighet er representantskapet. Representantskapet er eiernes organ, og 

deltakerkommunenes eiermyndighet utøves av representantskapet. Dette innebærer at den 

enkelte deltakerkommune ikke kan utøve eiermyndighet direkte overfor selskapets styre eller 

administrasjon. Hver deltakerkommune skal ha minst ett medlem i representantskapet 

Politiske diskusjoner skal tas i kommunestyret med hele kommunestyrets tjenesteproduksjon 

som fokus. Kommunestyret skal som et resultat av sine diskusjoner gi instrukser/signaler til 

sine representanter i eierorganet – disse representerer kommunestyrets flertall og skal stemme 

likt. Deltakerkommunene kan gjennom representantskapet treffe vedtak som binder styret, og 

det kan omgjøre vedtak som styret har truffet. 

Det er også viktig å huske på at kommunens administrasjon ikke er eier, men at den skal 

ivareta kommunens interesser som kunde/bevilger/bestiller/bruker av selskapets tjenester. 

 

Styrets sammensetning: 

Selskapet skal ha et styre på minst tre medlemmer. 16 Styresammensetningen skal være 

kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret skal ikke ta signaler direkte fra 

eierne, men skal i stedet følge vedtak fra eierorganet, dvs representantskapet. Ingen 

styremedlemmer skal ”representere” noen andre enn seg selv, utaad fremstår de som et team 

 

Saksbehandlingen i styret: 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

Valgperiode: 

Styremedlemmer velges for 2 år med mindre noe annet er avtalt. Vedtektene kan med fordel 

inneholde bestemmelser om at ca. halvparten av styrets medlemmer skal være på valg hvert 

år. 

6.4 Aksjeselskap 

Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt som har egen formue og egne inntekter, og som selv 

svarer for sine forpliktelser.17 Aksjekapitalen i et aksjeselskap må være på minimum kr. 

100.000,-. Kommuner kan være aksjeeiere i aksjeselskaper både sammen med andre 

kommuner, sammen med andre offentlige rettssubjekter eller private. Kommuner kan også 

være eneaksjeeier i et aksjeselskap. Aksjeselskapsformen egner seg best, der man ønsker å 

konkurrere med andre aktører i et marked.  

 

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet. Som hovedregel er det 

styret som ansetter daglig leder og dennes overordnede. Daglig leder skal styre selskapet etter 

de planer, retningslinjer og prinsipper styret har vedtatt. Eiermyndigheten i et aksjeselskap 

utøves gjennom generalforsamlingen. Her bestemmer kommunen blant annet 

styresammensetning og utdeling av utbytte og andre utdelinger fra selskapet. Som aksjeeier 

deltar ikke kommunen direkte i forvaltningen av selskapet. Selskapet forvaltes av eget 

ledelsesorgan som er selskapets styre og daglig leder, samt i enkelte tilfeller 

bedriftsforsamlingen. I generalforsamlingen kan eierne gjennom vedtekter, instrukser og 

                                                 
16 Lov om interkommunale selskaper § 10 
17 Aksjeloven av 13.06.997 nr.44 
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andre generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig 

leders ledelse av selskapet. 

 

Øverste myndighet: 

Aksjeselskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. Generalforsamlingen er eiernes 

organ i selskapet.  

 

Styrets sammensetning: 

Selskapet skal ha et styre på minst tre medlemmer. 18 Styresammensetningen skal være 

kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold. 

 

Saksbehandlingen i styret: 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

Valgperiode: 

Styremedlemmer velges for 2 år med mindre noe annet er avtalt. Vedtektene kan med fordel 

inneholde bestemmelser om at ca. halvparten av styrets medlemmer skal være på valg hvert 

år. 

 

Nærmere bestemmelser for Interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskap (AS) er 

beskrevet i vedlegg 1. 

6.5 Vertskommunesamarbeid – kommuneloven § 28 

Vertskommunemodellen19: 

Mange kommuner samarbeider om enkelt støttefunksjoner, med enkle avtaler mellom partene. 

Disse avtalene omtales som ”Vertskommunemodellen”. I vertskommunemodellen dekkes en 

eller noen oppgaver av en kommune på vegne av flere - uten at det er organisert en felles 

organisatorisk og juridisk overbygning. Det er vertskommunen som er arbeidsgiver for 

oppgavene som er lagt til vertskommunen enten det er modellen med eller uten nemnd (se 

under). De ansatte vil med andre ord være ansatt i vertskommunen med alle de rettighetene og 

forpliktelsene det ligger i dette. Ved overføring av medarbeidere som følge av et 

vertskommunesamarbeid, vil det fort bli stilt spørsmål om overføringen er å regne som en 

virksomhetsoverdragelse, jf bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Dette må vurderes konkret i 

det enkelte tilfelle. Ved samarbeid etter disse bestemmelsene, vil vertskommunen 

dokumentere de økonomiske aspektene ved samarbeidet i eget regnskap. 

 

Det nye vertskommunesamarbeidet20: 

Det nye vertskommunesamarbeidet har to varianter: 

 Administrativt vertskommunesamarbeid 

 Vertskommune med en felles folkevalgt nemnd. 

Det nye vertskommunesamarbeidet har som et overordnet mål å legge til rette for samarbeid 

om kommunens lovpålagte ansvar på kjerneområder, hvor behovet for å ivareta hensyn som 

politisk ansvar, kontroll og rettssikkerhet gjør seg gjeldende. Samarbeidsgrunnlaget er 

avgrenset mot forretnings- og næringsvirksomhet på den ene siden, og samarbeid om 

administrative støttetjenester på den andre siden. 

 

                                                 
18 Lov om interkommunale selskaper § 10 
19 Kommuneloven § 28 trådte i kraft 01.01.07 
20 Ot.prop.95(2005-06)Om lov om endringer i lov 25.september1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 

(interkommunalt samarbeid). 
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Administrativt vertskommunesamarbeid – for oppgaver av ikke-prinsipiell karakter: 

Forvaltningsoppgaver som er vurdert av kommunestyret som ikke-prinsipielle, kan delegeres 

til en vertskommunes administrasjon. Hver deltaker kan si opp samarbeidet med ett års 

skriftlig varsel, men dersom deltakerkommunene er enige, kan samarbeidsforholdet oppløses 

raskere. 

 

Vertskommune med interkommunal nemnd – for oppgaver av prinsipiell karakter: 

Denne varianten av det nye vertskommunesamarbeidet er tenkt benyttet på områder der det 

overlates myndighet av prinsipiell betydning til en vertskommune. Samarbeidet styres av en 

felles folkevalgt nemnd som treffer bindende avgjørelser på vegne av deltakerkommunene. 

Nemnda skal bestå av minimum to folkevalgte fra hver kommune som deltar. Avtalen skal 

regulere hvor mange som skal sitte i nemnda, og den skal ikke overstige det som er avtalt. 

6.6 Kommunelovens § 27 samarbeid 

Mer helhetlig samarbeid krever at det opprettes et eget organ som får ansvar for hele 

virksomhetsområde. Samarbeidstiltak opprettet etter § 27 kan være egne rettssubjekter, men 

mange er det ikke. Hvorvidt samarbeidet er å regne som eget rettssubjekt avhenger av en 

konkret vurdering i forhold til for eksempel formuesmassen, graden av selvstendighet for 

styret (låneopptak), budsjettmyndighet eller vedtak i personalsaker. Det skal opprettes eget 

styret og det er kommunestyret som gir styret myndighet til å treffe avgjørelser som angår 

virksomhetens drift og organisering. Utover dette kan ikke styret tillegges myndighet. 

Kommuneloven stiller klare minstekrav til vedtekter. Oppsigelsesfristen for et slikt samarbeid 

er satt til maksimum 1 år. 

 

Kommuneloven § 27 samarbeid og kommuneloven § 28 øverste myndighet: 

Det er kommunestyret som er samarbeidsorganenes øverste myndighet. 

6.7 Stiftelse 

En stiftelse anvendes ofte ved virksomhet av ikke-økonomisk karakter, spesielt med sosialt 

eller kulturelt formål. En stiftelse har ikke eiere, den er selveiet. Kommunen kan alene eller 

sammen med andre opprette stiftelser. Stiftelser er egne rettssubjekter, men til forskjell fra 

andre organisasjonsformer har altså stiftelser ingen eiere. En stiftelse er ingen egnet 

organisasjonsform hvis kommunen ønsker å utøve eierstyring og opprettholde en økonomisk 

interesse i verdiene. En stiftelse er også svært vanskelig å oppløse hvis man skulle ønske det. 

Oppløsningen av en stiftelse må skje gjennom fylkesmannen. 
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Vedlegg 2: Oversikt over selskaper/samarbeid Frogn kommune er 

involvert i 

 

 AKSJESELSKAPER   

Follo Futura AS Enebakk, Frogn, Ski, Oppegård, 

Vestby, Ås og Akershus 

fylkeskommune 

Ås Boks 112, 1431 Ås 

Ferjeselskapet Drøbak 

Hurum Svelvik A/S 

Drøbak, Hurum Frogn Havnegata 4, 1440 

Alarmsentralen Brann Øst 

A/S 

Movar, Moss, Sarpsborg, 

Fredrikstad, Halden, Skiptvet, 

Spydeberg, Askim, Trøgstad, 

Eidsberg, Rakkestad, Marker, 

Aremark, Enebakk, Frogn, 

Oppegård, Ski og Ås. 

Moss Tykkemyr 2,  

1597 MOSS 

Drøbak vaskeri Frogn Frogn Holterkollveien 2, 

1440 Drøbak 

 INTERKOMMUNALE 

SELSKAP 

  

Follo legevakt IKS Enebakk, Frogn, Nesodden, 

Oppegård, Ski, Ås 

Ski Vardåsveien 3, 1400 

Ski 

Folloren IKS Frogn, Nesodden, Oppegård, 

Ski, Ås 

Ås Kveldroveien 4, 

1407 Vinterbro 

Follo Kvalifiseringssenter 

IKS 

Frogn, Ski og Vestby Ski Postboks 3010, 1402 

Ski 

Krise- og incestsenteret i 

Follo IKS 

Enebakk, Frogn, Nesodden, Ski, 

Ås, Oppegård og Vestby 

Ås Langbakken 9, 1430 

Ås 

Søndre Follo Brann og 

Redningsvesen IKS 

Ås, Frogn, Nesodden Ås Drøbakveien 191,  

1430 Ås 

 SELSKAP, 

KOMMUNELOVENS § 27 

  

Follo Distriktsrevisjon Enebakk, Frogn, Ski, Oppegård 

og Vestby 

Ski Postboks 3010, 1402 

Ski 

Follo Barnevernvakt Enebakk, Frogn, Nesodden, Ski, 

Vestby og Oppegård 

Ski Vestveien 16, 1400 

Ski 

FIKS (Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat) 

Enebakk, Frogn, Ski, Oppegård, 

Vestby og Ås 

Ås Boks 195, 1431 Ås 

Kemneren i Follo Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, 

Vestby og Ås. 

Oppegård Boks 510, 1411 

Kolbotn 

 
SAMARBEIDSAVTALER 

  

Landbrukskontoret i Follo Vestby, Ås, Ski, Nesodden, 

Frogn og Oppegård 

Ås Boks 183, 1431 Ås 

IKT Follo Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, 

Vestby, Nesodden og Ås 

Oppegård Pb 510,  

1411 Kolbotn 

Kompetansehjulet i Follo Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, 

Vestby og Ås. 

Ås Pb 195, 

1431 Ås 
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Fagrådet for vann- og 

avløpsteknisk samarbeid i 

indre Oslofjord. 

Hurum, Røyken, Asker, 

Bærum, Oslo, Frogn, Nesodden, 

Oppegård, Ski, Vestby, og Ås. 

Oslo Postboks  

4735 Sofienberg,  

0506 OSLO 

Tolketjenesten i Follo Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, 

Vestby og Ås. 

Ski Postboks 3010, 1401 

Ski 

Follo byggetilsyn Enebakk, Frogn, Nesodden, 

Oppegård, Ski, Ås. 

Ski Postboks 3010, 1401 

Ski 

 

 
STIFTELSER   

Follo museum 

 

Frogn, Nesodden, Oppegård, 

Ski, Vestby, Ås, Follo 

historielag og Akershus 

fylkeskommune. 

Frogn Belsjøveien 17,  

1440 Drøbak 
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Vedlegg 3: Kilder, referanser og lovhenvisninger 

 

 Vibeke Resch-Knudsen; Styring og eierskap i kommunalt eide selskaper. Oslo 2007. 

Kommuneforlaget AS 

 Rapport (II) fra Nedre Romerike distriktsrevisjon om NRV og RA 2. http://www.nr-

revisjon.no/Dokumenter/Rapporter_2007/Granskningsrapport_NRV_RA2.pdf  

 Vibeke Resch-Knudsen; Markedseksponering av kommunale tjenester – muligheter og 

begrensninger. Oslo 2005 Kommuneforlaget AS 

 Eierskapsmeldinger for kommunene Enebakk, Ski og Vestby 

 KS-eierforum: Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av 

kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak. 

 

 

 Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven) 

 Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) 

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Av 1. januar 1970 

 Lov om likestilling av 9. juni 1978 nr. 45 (likestillingsloven) 

 Lov om stiftelser av 15. juni 2001 nr. 59 (stiftelsesloven) 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 

(kommuneloven) 

 Lov om revisjon og revisorer av 30. juni 2006 nr. 38 (revisorloven) 

 Lov om offentlighet i forvaltningen av 14. januar 2005 nr. 6 (offentlighetsloven) 

 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern av 21. desember 2005 

 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004 nr. 905 

(kontrollutvalgsforskriften). 

 Forskrift av 29. august 2006 nr. 1009 om ansattes rett til representasjon i styrer for 

interkommunale selskaper 

 Forskrift av 15. juni 2004 nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

  Forskrift 18. desember 1998 nr 1205 om ansattes rett til representasjon i 

aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. 

(representasjonsforskriften).  
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1. Generelt 
Eiermeldingen skal sikre at alle eierkommunene har en felles forståelse av hvordan  vi ønsker å 
sikre en god og omforent styring av de interkommunale selskapene i Follo, herunder ivareta 
intensjonene i kommunale eiermeldinger. For at de kommunale eiermeldingene skal få effekt i 
forhold til interkommunalt samarbeid, har Follorådet etablert en felles eierstrategi. Dette er gjort 
uavhengig av om eierkommunene har etablert eiermeldinger eller ikke.  
Oversikt over selskaper og samarbeidsavtaler følger som vedlegg til dette dokumentet. 

2. Rådmannens rolle 
Rådmannen har ingen formell rolle i de interkommunale selskapene. Rådmannen og 
kommuneadministrasjonene besitter imidlertid verdifull kompetanse og innsikt i den totale driften 
som kan være en ressurs ved politiske diskusjoner om kommunenes eierskap. Rådmannen bør i 
forbindelse med den totale eierstyringen dermed være en naturlig rådgiver først og fremst overfor 
kommunenes representantskapsmedlem. Når saker som gjelder selskapene skal viderebehandles i 
eierkommunenes organer, tilligger det rådmannen å forberede disse og avgi innstilling.   

3. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap 
Follorådet anmoder selskapene om å følge opp punkter beskrevet i tabellen under. Hvis det anses 
hensiktsmessig, kan selskapene velge å benytte vertskommunens planer- og retningslinjer på de 
opplistede områdene. 
 
Område Tiltak Ansvar Gjennomføres 

Selskapsstyring Etablere styreinstruks og 
instruks for daglig leder 

Styret Innføres i de selskapene der 
dette ikke finnes, evalueres 
hvert annet år 

Etablering av etiske 
retningslinjer 

Styret/daglig leder Innføres i de selskapene der det 
ikke finnes. Revidering ved 
rullering av styremedlemmer 

Registrering i 
KS`styrevervregister 

Styremedlemmet Ved inntreden i styret 

Varslingsregler Styret/daglig leder Innføres der det ikke er gjort. 
Revidering ved rullering av 
styremedlemmer 

Plan for informasjonssikkerhet Styret/daglig leder Innføres der dette ikke er gjort. 
Revidering ved rullering av 
styremedlemmer. 

Plan for helse, miljø og 
sikkerhet 

Styret/daglig leder Innføres der dette ikke er gjort. 
Revidering ved rullering av 
styremedlemmer. 

Etablering av selskapsstrategi Styret/daglig leder Innføres der dette ikke er gjort. 
Revidering ved rullering av 
styremedlemmer. 

Egenevaluering av 
styrearbeidet 

Styret  
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4. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling, Representantskap 
 

Valgkomite 
Follorådet velger valgkomitè bestående av politiske representanter fra alle kommunene (7 
medlemmer). Kommunenes representanter velges av kommunestyrene. Valgkomiteen sammensettes 
innen 10.november i valgåret. Leder av valgkomiteen utpekes av Follorådet. 
De nye bestemmelsene i fvl §6 (habilitet) må legges til grunn for vurdering av kandidater til de 
ulike styrene. 
 
Styresammensetning 
Det skal være et mål at styret blir sammensatt på en slik måte at styret samlet sett sikrer høy og 
relevant kompetanse i forhold til den enkelte bedrifts særpreg. Styret skal settes sammen på en slik 
måte at det sikrer kompetanse innenfor områdene fag, økonomi og organisasjon. Vertskommunens 
styremedlem bør normalt ikke være styreleder i selskaper i egen kommune. Dette for å hindre 
dobbeltroller. Styremedlemmer i kommunalt eide selskaper kan hentes fra 
kommuneadministrasjonen (for å sikre kommunal kompetanse i styret), folkevalgte, annen offentlig 
virksomhet eller næringslivet generelt. I henhold til endring i lovgivningen om skjerpede 
habilitetsregler fvl. §6 bør ikke ordfører inneha styreverv, det samme gjelder kommunens øverste 
administrative leder.  Det bør løpende være en balanse mellom kontinuitet og fornyelse i styret. 
Videre skal det ved sammensetning av styret tas hensyn til lovgivingen om å sikre kjønnsbalanse i 
styret. Med virkning fra 01.01.12 gjelder en kvinnerepresentasjon på 40 % også for kommunalt eide 
selskaper. 
 
Det utarbeides en samlet oversikt over hvem som er valgt inn i de ulike styrene som gjøres 
tilgjengelig på Follorådets nettside.  
 
Generalforsamling/Representantskapsmøter 

• Det settes av 2 dager i juni hvert år for gjennomføring av 
generalforsamling/representantskapsmøter for alle interkommunale selskap. 

• Representantskapet består av ordførerne i hver deltakerkommune. 
• Frist for innkalling settes til 4 uker. 

5. Habilitet 
Rolleklarhet blant folkevalgte er viktig for at innbyggerne skal ha tillit til kommunene. 
Innskjerpingen av habilitetsreglene medfører at folkevalgte og ansatte ikke kan behandle en sak i 
kommunen som gjelder et offentlig eid selskap der de selv har en ledende stilling eller sitter i 
styret/representantskapet. Dette gjelder ikke ved behandling av budsjettene i egen kommune. 
 
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Veiledere/habilitet_i_kommuner_og_fylk
eskommuner.pdf 

6. Styreopplæring 
Opplæring og utøvelse av eierpolitikk i de enkelte kommunestyrer er hver kommunes ansvar, likeså 
opplæring av styremedlemmer i kommunens egne selskaper. Opplæring av styremedlemmer og 
ledere i interkommunale selskaper, bør imidlertid tilrettelegges av Follorådet. En slik opplæring bør 
omhandle formell gjennomgang av relevante regler, men også emner som formål med selskapet, 
forholdet til lokaldemokratiet, omdømme, etikk, habilitet, lojalitet, ansvar og roller. 
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Opplæring av styremedlemmer bør skje etter hvert valg, ellers ved behov. Det anbefales at 
Follorådet tilrettelegger og bekoster selve kurset, mens selskapet selv dekker frikjøp av egne 
deltakere.  

7. Vertskommuneoppgaver 
De fleste interkommunale samarbeidstiltak er små virksomheter med 3 - 12 ansatte som arbeider 
med oppgaver i forlengelsen av kommunale primæroppgaver. Ledelsen i virksomhetene er i stor 
grad personer som rekrutteres inn ut fra yrkesfaglige kriterier. Virksomhetene har ofte begrenset 
kompetanse på andre områder som er vesentlig for god virksomhetsledelse. Vertskommunen bør 
derfor tillegges et særskilt ansvar for å bistå den administrative ledelsen slik at den har lett tilgang 
på nødvendig kompetanse innenfor områder som økonomi, innkjøp, personalforvaltning, 
lønnsforhandlinger, juss, IKT etc. 
Det bør inngås skriftelige samarbeidsavtaler mellom virksomhetene og vertskommunene som 
regulerer innhold og omfang av bistand og hvor også godtgjørelse for slik bistand blir regulert. 
Veiledning, tilgang til kommunens innkjøpsavtaler, deltakelse i interne opplæringsprogrammer etc. 
bør vertskommunene yte vederlagsfritt. Ved mer omfattende bistand bør prissettingen baseres på 
selvkost. 
 
Det bør være en normalordning at vertskommunenes regnskapsavdeling fører regnskapene for 
virksomhetene, eventuelt regnskapsavdelingen i annen eierkommune etter konkurranse. 
Vertskommunerevisjonen bør være revisjon for selskapene, men dette avgjøres av det enkelte 
selskap. 

8. Lønnsfastsettelse 
Det bør legges til grunn en strategi knyttet til lønnsfastsettelse for ansatte i de interkommunale 
selskapene. Lønnsfastsettelse for ansatte i de interkommunale selskapene styres gjennom dialog 
med daglig leder. Lønn til daglig leder bør så langt det er mulig av hensyn til rekrutteringen, 
gjenspeile lønnsnivået til kommunens øvrige ledernivå.   

9. Fastsettelse av budsjetter 
Det er kommunestyret i eierkommunene som bestemmer hvor store summer som skal overføres til 
drift av det enkelte selskap. I perioder, der alle kommunene arbeider med ulike tilnærminger til kutt 
i budsjettene, må det gis en mulighet til at kutt også kan foretas i de interkommunale selskapenes 
budsjetter. Det vil derfor være viktig at budsjettforutsetningene er klare i løpet av juni måned hvert 
år, slik at eierkommunene kan ta med seg dette inn i kommunens budsjettarbeidet på høsten.  
 
Følgende milepæler legges til grunn for budsjettprosessen og nedfelles i et årshjul: 

• Innen 1. april: Budsjettforutsetningene sendes til alle selskapene. 
Budsjettforutsetningene utarbeides av rådmennene og vedtas av Follorådet. 
Budsjettforutsetningene vil inneholde nødvendige krav til budsjetteringen. 

• Innen 15. mai: Behov for endringer i selskapenes rammer påfølgende driftsår meldes 
til rådmennene innen 15. mai. 

• Innen 1. juni: administrasjonen i selskapet sender forslag til styret. Dette for å sikre 
at kostnadene innarbeides i den enkelte kommunes midlertidige rammer.  

• Innen 1. september: Styrebehandling av økonomiplan, budsjett i det enkelte selskap 
oversendes økonomisjefen i kontorkommunen. 

• Innen 15. september: Økonomiplanforslagene behandles i Follorådet 
• Innen 01. oktober: Sluttbehandling i det enkelte representantskap med umiddelbar 
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oversendelse til kommunene. 
• Ca. 1. november: Rådmannen legger fram budsjettforslag for kommunen der 

selskapet inngår 
• Desember: Kommunestyrene vedtar Økonomiplan og budsjett inklusiv bevilgninger 

til de interkommunale selskapene. 
 
Denne prosessen vil sikre at alle selskapene opererer med samme forutsetninger og at 
budsjettdokumentene har lik utforming i alle selskapene. Videre sikres det at eierne v/Follorådet 
foretar en samordnet vurdering før forslagene vedtas i det enkelte representantskap. 

10. Administrativ samordning 
Rådmannskollegiet har som oppgave å forberede/utøve saksbehandling knyttet til eierrollen i 
interkommunale selskaper enten selvstendig eller i samarbeid med vertskommune.  

11. Evaluering 
Dokumentet evalueres en gang i løpet av valgperioden. 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 06/20 Oppsummering Interimsrevisjon 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00110-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar oppsummering interimsrevisjon 2019 til orientering. 

Vedlegg: 
Oppsummering etter interimsrevisjon 2019 Frogn kommune 

SAKSUTREDNING: 
Frogn kommune foretok vinteren/våren 2019 en åpen anbudskonkurranse for kjøp av 
regnskapsrevisjonstjenester.  
Det er inngått avtale med KPMG AS som kommunens regnskapsrevisor for perioden 
1.mai 2019 til og med 30.april 2021, med opsjon for oppdragsgiver til å kunne
forlenge avtalen med 1 + 1 år.

Bakgrunn for saken 
Det følger av Vedlegg A – Kravspesifikasjon (punkt 4): 

«Plan for utførelse av revisjonsarbeidet med fokusområder skal forelegges kontrollutvalget 
ved starten av hvert revisjonsår. I tillegg skal revisor årlig utarbeide en halvårsrapport og en 
rapport for hele revisjonsåret for kommunen som stiles til kontrollutvalget. Rapportene skal 
beskrive hva revisjonsoppgavene har omfattet og hvordan de er utført.» 

Vedlagt følger KPMG AS sin oppsummering etter interimsrevisjon 2019, datert januar 
2020. 

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon § 3: 

§ 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og

avtaler med revisor 
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 
årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak.  

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 
24- 9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget
rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.
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Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2 femte ledd og er en presisering av § 23-2 
første ledd bokstav a) 
 
Revisjonsåret 2019  
Revisjonsplanen gjelder for revisjonsåret 2019, dvs. perioden juni 2019 til mai 2020, 
jf. revisors frist til 15.4.2020 for å avgi revisjonsberetning for regnskapsåret 2019. På 
bakgrunn av revisjonsplanen rapporteres det to ganger i løpet av revisjonsåret. 
 
Fokusområder 
KPMG AS har listet opp følgende fokusområder for revisjonsåret 2019: 
 
Kjerneprosesser/områder  
 
1. Inntekter  
2. Innkjøp  
3. Lønn inkl. pensjoner  

 
Andre viktige områder i revisjonen  
 
4. Driftsmidler  
5. Finansområdet  
6. Periodiseringsposter  
7. Avsetning for forpliktelser  
8. Ikke-rutine transaksjoner  
9. Merverdiavgift  
10. Investeringsregnskap  
11. Selvkost  
12. Budsjett  
13. Disponeringer / egenkapital  
14. Årsregnskap og årsberetning  
15. Drøbak Frogn Idrettsarena KF 

 
 
I den vedlagte rapporten er det kommentert under hvert av fokusområdene. 
 
Innspill til forbedringer 
KPMG AS har gitt følgende innspill på forbedringer: 
 
 Momskompensasjon 
 Ny kommunelov / økonomireglement 
 
Kommentarer fra Frogn kommune er innarbeidet i rapporten. 
 
VURDERING  
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. 
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 Side 3 av 3 

Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og orientere om rapporten samt kunne svare på eventuelle spørsmål 
fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 15.01.20 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 



6/20 Oppsummering Interimsrevisjon 2019 - 19/00110-5 Oppsummering Interimsrevisjon 2019 : Oppsummering etter interimsrevisjon 2019 Frogn kommune

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 

Frogn kommune
Oppsummering etter interimsrevisjon 2019

Januar 2020



6/20 Oppsummering Interimsrevisjon 2019 - 19/00110-5 Oppsummering Interimsrevisjon 2019 : Oppsummering etter interimsrevisjon 2019 Frogn kommune

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 

Oppsummering revisjonen 2019

Innledning

Vi har nå gjennomført vår interimsrevisjon for 2019, og ønsker i den anledning å gi enkelte innspill og kommentarer til administrasjonen og 
kontrollutvalget. I tillegg til våre kommentarer som følger i vår rapport, er det løpende kommunisert forhold som vi vurderer er av mindre 
vesentlig art. Noen av disse fremkommer som kommentarer under oppsummering av utført arbeid uten at vi har sett det nødvendig å innhente 
tilbakemelding fra administrasjonen.

Der vi har avdekket forhold som vi mener er av betydning for kontrollutvalget har vi innhentet tilbakemelding fra administrasjonen. Slike 
forhold blir presentert særskilt rett etter denne siden. 

Vi gjør oppmerksom på at vi vil komme tilbake med en oppsummering av revisjonsåret som helhet våren 2020.

2
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Innspill til forbedringer

3

Område Beskrivelse Kommentar fra administrasjonen

Moms-
kompensasjon

Administrasjonen jobber fortsatt med å få på plass 
endelig fordeling av fradrag for merverdiavgift for 
oppføringen av Bølgen. 

Det jobbes med ferdigstilles og gjennomgang av investeringsregnskapet med 
sikte på å få dette på plass for 6.termin 2019. 

Ny kommunelov/ 
økonomi-
reglement

I forbindelse med ny kommunelov er påkrevet at 
kommunestyret selv vedtar kommunens 
økonomireglement. Pr i dag har ikke Frogn 
kommune et eget økonomireglement vedtatt av 
kommunestyret.

Arbeidet med å utarbeide økonomireglement som legges frem for politisk 
behandling forventes påbegynt etter avslutningen av årsregnskapet for 2019 og 
fremlagt for kommunestyret innen utgangen av 3. kvartal 2020.
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Fokusområder ved revisjonen

1 Inntekter

Regnskapsposter

- Inntekter

- Kundefordringer

Inntekter
Kundefordringer

Inntekter/Kundefordringer

I forbindelse med interimsrevisjon har vi gjennomgått utvalgte rutiner på inntektsområdet. Vi har ikke 
avdekket svakheter av betydning. I forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen vil vi gjennomføre 
detaljkontroller for å få bekreftet skatt- og rammetilskudd, analyser og attestere på større 
tilskuddsordninger. 

Vi kommenterte for 2018 at det var inntektsført dagbøter på ca. 12 mill kroner som vi opplevde som usikre 
inntekter. I forbindelse med 2.tertial 2019 er denne usikkerhet hensyntatt med finansiering bruk av 
disposisjonsfond. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

4
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Fokusområder ved revisjonen

2 Innkjøp

Regnskapsposter

- Kjøp av varer og tjenester

- Leverandørgjeld

- Bank

Inntekter
Kundefordringer

Kjøp av varer og tjenester/leverandørgjeld

Vi har i forbindelse med interimsrevisjonen gjennomgått sentrale rutiner på innkjøpsområdet og i 
forbindelse med momskompensasjon og ulike attestasjonsordninger foretatt stikkprøver av utgifter og 
kontroll av attestasjon og anvisning. Vi har ikke avdekket svakheter av betydning knyttet til innkjøp.

Bank

Vi vil innhentet og gjennomgå dokumentasjon på avstemming av bank og kontrollere mot årsoppgaver pr 
31.12.19. I forbindelse med vår revisjon for 2018 meldte vi om en bankkonto med enefullmakt. 
Administrasjonen jobber med å få løst dette og vil som kompenserende tiltak gjøre noe 
stikkprøvekontroller i forbindelse med årsoppgjøret 2019 som vi vil gjennomgå. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

5
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Fokusområder ved revisjonen

3 Lønn

Regnskapsposter

- Lønnskostnader

- Sykelønnsrefusjoner

- Annen godtgjørelse

- Reiseregninger

- Pensjonsmidler

- Pensjonsforpliktelse

- Pensjonskostnad

- Premieavvik 

Inntekter
Kundefordringer

Lønnskostnader/pensjoner

Vi har i forbindelse med interimsrevisjonen gjennomgått internkontrollen på lønnsområdet. Vi har ikke 
avdekket svakheter av betydning. Vi vil i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen foreta analyser og se på 
avstemminger av skattetrekk, arbeidsgiveravgift, sykerefusjon mv. 

Pensjoner

Vil bli  gjennomgått i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

4 Driftsmidler

Regnskapsposter

- Bygninger/tomter

- Maskiner og utstyr

- Inventar

- Av- og nedskrivinger

K

Driftsmidler

Revisjon på området gjøres i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen. Så langt ingen indikasjon på større 
feil når det gjelder skille mellom drift- og investering. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

5 Finansområdet

Regnskapsposter

- Finansielle investeringer og 
plasseringer

- Gjeld

- Finansinntekter

- Finanskostnader

Finansielle aktiva og gjeld

Kontrolleres i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

6 Periodiseringsposter

Regnskapsposter

- Kundefordringer

- Andre kortsiktige fordringer

- Leverandørgjeld

- Annen kortsiktig gjeld

K

Periodisering

Kontrolleres i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

7 Avsetning for forpliktelser

Regnskapsposter

- Annen kortsiktig gjeld

- Avsetning for forpliktelser

K

Avsetning for forpliktelser

Vil bli gjennomgått i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen og vil forespørre administrasjonen om det 
foreligger usikre forpliktelser som ikke er hensyntatt i regnskapet for 2019 eller at det foreligger vesentlige 
usikre forpliktelser som ikke er opplyst i noter til regnskapet eller i årsmelding for 2019. Så langt ikke 
dukket opp nye forhold.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

8 Ikke-rutine transaksjoner

Regnskapsposter

- Potensielt alle Ikke-rutine transaksjoner

Vi er så langt ikke kjent med ikke rutine transaksjoner av vesentlig betydning for regnskapet for 2019. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

9 Merverdiavgift

Regnskapsposter

- Merverdiavgift Merverdiavgift

Vi har løpende gjennom 2019 attestert på kommunens merverdiavgiftskompensasjonsoppgaver og 
foretatt nødvendige kontroller. Noen mindre feil er korrigert i dialog med administrasjonen. Kommunen 
hadde en begrenset kontroll fra Skatteetaten på 3.termin som medførte krav om tilbakeføring av kr 9 427 + 
20% tilleggskatt på beløpet. 

Som nevnte for 2018 er det fortsatt ikke endelig avklart hvor mye av merverdiavgiften som kommer til 
fradrag når det gjelder oppføringskostnader for Bølgen. Vi har fått fremlagt fordelingsnøkler for driften av 
Drøbak Frogn idrettsarena KF, men det gjenstår å få plass en endelig vurdering av hvordan 
oppføringskostnadene skal behandles. Det må påregnes at det vil kunne bli nødvendig å tilbakeføre for 
mye fradragsført merverdiavgiftskompensasjon når endelig dokumentasjon kommer på plass. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

12



6/20 Oppsummering Interimsrevisjon 2019 - 19/00110-5 Oppsummering Interimsrevisjon 2019 : Oppsummering etter interimsrevisjon 2019 Frogn kommune

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 

Fokusområder ved revisjonen

Investeringsregnskap

Regnskapsposter

- Postene i investeringsregnskapet Inntekter og utgifter

Vi vil i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen se nærmere på avslutningen av investeringsregnskapet og 
vurdert skillet mellom drift og investering. I 2018 ble investeringsregnskapet avsluttet med manglende 
finansiering, og vi vil følge opp dette i forbindelse med avslutningen for 2019. Vi har også hatt dialog med 
administrasjonen som bekrefter at de som vanlig vil ta en ekstra gjennomgang av investeringsprosjektene 
for å vurdere skille drift og investering i forbindelse med regnskapsavslutningen. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

13
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Fokusområder ved revisjonen

Selvkost

Regnskapsposter

- Selvkostfond

- Selvkostnote

Inntekter og utgifter

Kontroll av kommunes selvkostnote mot regnskap og størrelse på selvkostfond vil bli vurdert i forbindelse 
med årsoppgjørsrevisjonen. For øvrig vises det til gjennomført forvaltningsrevisjon på området. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

14
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Fokusområder ved revisjonen

Budsjett

Regnskapsposter

- Budsjettall i årsregnskapet Korrekte budsjettall i årsregnskapet

Vi kommenterte for 2018 at det ikke forelå budsjettoppstillinger stilt opp i tråd med budsjettforskriften når 
kommunestyret vedtak HP/budsjett for 2018. For 2019 er oppstillingen publisert og sendt fylkesmannen i 
etterkant av behandlingen og for 2020 er dette på plass slik administrasjonen forventet i forbindelse med 
bruk av verktøyet Framsikt. Vi vil gjøre stikkprøver når det gjelder budsjettendringer og kontroll av 
regnskapsoppstillinger for 2019 i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

15

12



6/20 Oppsummering Interimsrevisjon 2019 - 19/00110-5 Oppsummering Interimsrevisjon 2019 : Oppsummering etter interimsrevisjon 2019 Frogn kommune

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 

Fokusområder ved revisjonen

Disponeringer / egenkapital

Regnskapsposter

- Disponeringer i årsregnskapet

- Noteinformasjon kapitalkonto og 
disposisjonsfond

Disponeringer / egenkapital

Gjennomgås i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

16
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Fokusområder ved revisjonen

Årsregnskap og årsberetning

Regnskapsposter

- Årsregnskap med noter 

- Årsberetning

Årsregnskap og årsberetning

Gjennomgås i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Forhold fra revisjon av KF

- Løpende drift, driftsinntekter/utgifter

- Merverdiavgift

- Budsjett

Løpende drift, driftsinntekter og utgifter
I forbindelse med interimsrevisjonen har vi hatt gjennomgått rutiner knyttet til løpende inntekter, 
driftsutgifter og lønnsutbetalinger. Vi har ikke avdekket vesentlige svakheter.

Merverdiavgift

Vi har i 2019 mottatt fordelingsnøkler for merverdiavgift (fordeling av andel ikke fradrag, fradrag for 
ordinær merverdiavgift og momskompensasjon). Det gjenstår fortsatt noe avklaring når det gjelder 
hvordan eventuelle kommersielle kurs i badeanlegget vil kunne påvirke fordelingsnøklene. For øvrig vises 
det til omtale av merverdiavgift for kommunen når det gjelder oppføringskostnadene knyttet til Bølgen.

Budsjett

Vi kommenterte for 2018 at det ikke forelå budsjettvedtak for drift satt opp etter budsjettforskriften, og at 
det manglet budsjettvedtak for investeringer. Vi har også i forbindelse med interimsrevisjonen for 2019 
gitt administrasjonen påminnelse om de formelle kravene.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 07/20 Orientering fra revisor 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00016-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Følgebrev høring standard forenklet etterlevelseskontroll RSK 101, Høringsutkast 
RSK 101 FEK 

SAKSUTREDNING: 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, vil orientere om blant 
annet følgende: 

Avtale mellom KPMG AS og Frogn kommune om regnskapsrevisjonstjenester 

Forenklet etterlevelseskontroll 
I ny kommunelov er regnskapsrevisor pålagt en ny oppgave: 

§ 24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på 
lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 

Det er utarbeidet utkast til en egen standard for god kommunal revisjonsskikk for 
forenklet etterlevelseskontroll. Utkastet til standard har vært ute på høring. 
Høringsfristen var 3.januar 2020. 

Ås, 15.01.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Følgebrev til standard for «God kommunal revisjonsskikk for 

forenklet etterlevelseskontroll» 

I ny kommunelov § 24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen blir 
regnskapsrevisor pålagt en ny oppgave. En utvidet revisjonskomite i Norges Kommunerevisorforbund 
(NKRF) har arbeidet med utkastet til standard som nå legges frem til høring. Standarden utgis som et 
samarbeid mellom NKRF og Den norske Revisorforening (DnR). 
 
 
Den utvidete komiteen har bestått av: 
 
Fra NKRFs revisjonskomite:  

 Unn Helen Aarvold, kommunerevisor i Oslo 

 Inge Johannessen, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, KomRev NORD IKS 

 Linn Therese Bekken, daglig leder, Vestfold kommunerevisjon  

 Bjørg Hagen, daglig leder, Innlandet Revisjon IKS 
 
 
Fra DnR: 
Terje Tvedt, partner, BDO 
Rune Johansen, senior manager, KPMG 
 
Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF, og Knut Tanem, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i Revisjon 
Midt-Norge SA, har jobbet som utredere i komiteen. 
 
Unn Helen Aarvold, som er leder av NKRFs revisjonskomite, har ledet arbeidet i den utvidete 
komiteen. 

 
 
Utkast til standard er sendt på høring til: 

 NKRFs og DnRs medlemmer 

 Komiteene i NKRF 

 Lokalforeningene i NKRF 

 Forum for Kontroll og Tilsyn 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 IIA Norge 

 Riksrevisjonen 

 KS 
 

Lovforarbeidene angir intensjonen med forenklet etterlevelseskontroll, som at revisor innenfor en 

begrenset ressursramme kan bidra til å forebygge svakheter og sikre at kommunen følger sentrale 

bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. Dette vil bygge opp under god økonomiforvaltning, 
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åpenhet og tillit til forvaltningspraksis og kan også gi kontrollutvalget et bedre grunnlag til å bestille 

forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser. Samtidig kan denne nye oppgaven bidra til at eventuelle 

forventningsgap reduseres. Det er blant annet viktig at det er en god dialog mellom revisor og 

kontrollutvalg ved gjennomføring av denne nye oppgaven. 

Det er angitt at revisor skal ha en bred tilnærming, men likevel at kontrollen skal gjøres innenfor en 

begrenset ressursramme. Dette vil blant annet kreve en god risiko- og vesentlighetsvurdering hos 

revisor. Dette er beskrevet noe i utkast til standard punkt 6 med tilhørende veiledningspunkt.  

Eksempler på områder for forenklet etterlevelseskontroll fra NOU 2016: 4 (kommunelovutvalgets 

utredning): 

 Finansforvaltning 

 Selvkost 

 Offentlige anskaffelser 

 Offentlig støtte 

Andre eksempler på tema for forenklet etterlevelseskontroll kan være: 

 Etterlevelse GDPR 

 Driftstilskudd til private barnehager 

 Tilskudd/overføringer til private 

 Kontraktsoppfølging  

 
Det er i utkast til standard lagt opp til formkrav for rapporteringen etter ISEA 3000, men ikke 
formkrav på rapportering av risikovurderingen til kontrollutvalget. 
 
Tidsramme og iverksetting av oppgaven 
Ikrafttredelse for § 24-9 er fra første konstituerende kommunestyre eller fylkestingsmøte i 2019. Det 
medfører en forventning om første rapportering til kontrollutvalget senest 30. juni 2020.   
Standarden som nå sendes ut på høring vil ikke tre i kraft før for 2020, slik at rapportering for 2019 
med frist 30.06.2020 ikke er pålagt kravene standarden stiller, men standarden kan selvsagt benyttes 
dersom man ønsker.  Revisjonskomiteen vil komme nærmere tilbake til forståelsen av oppgaven 
forenklet etterlevelseskontroll for 2019. 
 
Ivaretakelsen av oppgaven Forenklet etterlevelseskontroll etter § 24-9 i år med store endringer i 
kommunens struktur ev skifte av revisor er kommentert i veiledningstekst pkt. A6. Komiteen ønsker 
særskilt tilbakemelding på dette punktet. 
 
 
Høringsinnspill sendes til NKRF (post@nkrf.no) innen 3. januar 2020. 
 
 
Unn Helen Aarvold /s/ 
leder av revisjonskomiteen 
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Innledning 
 

1. Forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 24-9 skal utføres i samsvar 

med ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet 

revisorkontroll av historisk finansiell informasjon. (A1-A2) 

 

2. Forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 24-9 vil være et direkte 

attestasjonsoppdrag. ISAE 3000 pkt. 12 definerer et direkte attestasjonsoppdrag 

slik: «Et attestasjonsoppdrag der den praktiserende revisoren måler eller 

evaluerer det underliggende saksforholdet mot de gjeldende kriteriene og 

presenterer den resulterende informasjonen om saksforholdet som en del av, eller 

som et vedlegg til, attestasjonsuttalelsen. På et direkte attestasjonsoppdrag gir 

den praktiserende revisorens konklusjon uttrykk for det rapporterte resultatet av 

målingen eller evalueringen av det underliggende saksforholdet mot kriteriene.»  

(A3-A4) 

 

3. Formålet med denne standarden er å gi rammer og veiledning til revisor ved 

utførelsen av kontrollhandlinger ved forenklet etterlevelseskontroll etter 

kommunelovens § 24-9. 

 

4. Det er kommunens valgte regnskapsrevisor som skal utføre forenklet 

etterlevelseskontroll. Revisor skal bli enig om vilkårene for oppdraget med 

kontrollutvalget. (ISAE 3000 pkt.27 A57) (A5-A6) 

 

Definisjoner 
 

5. For denne standardens formål har følgende begrep den betydning som er 

beskrevet nedenfor med mindre annet er angitt: 

 

a. Forvaltning - aktivitet som bevarer, forbedrer og øker kommunens verdier. 

Økonomiforvaltningen – områder som angitt i kommunelovens kapitel 14 

Økonomiforvaltning og kapittel 15 Selvkost. (A7-A8) 
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b. Bestemmelser og vedtak(kriterier) - lover, forskrifter, kommunens egne 

reglementer, budsjetter og økonomiplan, enkeltvedtak med økonomisk 

virkning. (A9) 

 

c. Vesentlig betydning for økonomiforvaltningen - vesentlighet kan defineres 

ut fra to forhold: 

 

i. Kvantitativ vesentlighet; beløpsstørrelse relatert til kommunen eller 

enkelt innbyggere eller en gruppe innbyggere 

ii. Kvalitativ vesentlighet; manglende etterlevelse av bestemmelser og 

vedtak som ikke nødvendigvis har vesentlig beløpsmessig betydning.  

Slike mangler kan likevel ha vesentlig betydning for 

økonomiforvaltningen på grunn av f.eks. potensielt omdømmetap og 

samfunnsmessig aktualitet 

Avvik fra de definerte kriteriene er en indikasjon på funn for manglende 

etterlevelse. Revisor må vurdere vesentlighet i forhold til kriteriene 

saksforholdet vurderes mot. Klare gjennomgående avvik mot kriteriene vil 

være vesentlige avvik. (A10) 

 

d. Risikovurdering - vurdering av hvilke områder innen økonomiforvaltningen 

hvor det er størst sannsynlighet for brudd på bestemmelser og vedtak, og 

hvilke konsekvenser brudd kan få. (A11) 

 

e. Moderat sikkerhet – klart lavere enn betryggende sikkerhet, men skal øke 

de tiltenkte brukernes tillit til informasjonen i en grad som er klart høyere 

enn ubetydelig.  

 

 

f. Kommunen - kommunen/fylkeskommunen, kommunale foretak, 

interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap som ikke er 

egne rettssubjekt.  
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g. Kommunedirektøren – i standarden benyttes kommunedirektøren som et 

uttrykk for den som har overordnet ansvar for styring og kontroll.  

 

 

 

Planlegging 
 

6. Revisor velger ut områder for kontroll basert på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering. Revisor skal i sin planlegging identifisere områder i 

økonomiforvaltningen der det er størst behov for at bestemmelser og vedtak 

følges og en vurdering av hvilke konsekvenser brudd på bestemmelser og vedtak 

kan få. Det er kommunen som juridisk enhet slik den fremstår i samlet regnskap 

for kommunen som er vurderingsenheten.  (A7-A8, A10-A14 og A17) 

 

7. Når revisor har identifisert et område for kontroll, skal revisor planlegge hvilke 

kontrollhandlinger som skal utføres, samt omfang og tidspunkt for gjennomføring.  

 

8. Det skal fastsettes og beskrives objektive kriterier for måling og evaluering. (A15) 

 

 

9. Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger skal legges frem for kontrollutvalget 

til orientering. Ved presentasjon av valgt(e) område(r) for etterlevelseskontroll må 

revisor være tydelig i beskrivelsen av kriterier, og tydelig avgrense hva som skal 

kontrolleres. (A16) 
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Gjennomføring, innhenting av bevis 
 

 

10. Innhentede bevis skal være tilstrekkelig til å konkludere med moderat sikkerhet i 

forhold til kriterier fastsatt i planlegging. 

 

11. Handlinger for å fremskaffe moderat sikkerhet kan blant annet være forespørsler, 

inspeksjon av dokumenter og analytiske handlinger som hver for seg eller i 

kombinasjon kan brukes til å skaffe moderat sikkerhet. Hvorvidt det er innhentet 

tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for den praktiserende 

revisorens konklusjon, er gjenstand for profesjonelt skjønn. (A18) 

 

12. Før revisor avgir attestasjonsuttalelse skal det innhentes en skriftlig uttalelse fra 

kommunedirektøren. En skriftlig uttalelse benyttes blant annet for at revisor skal 

sikre seg om at all relevant informasjon er oppgitt. (vedlegg 2.) Dersom revisor 

ikke mottar slik uttalelse skal resultatet av kontrollhandlingene likevel formidles til 

kontrollutvalget innen fristen 30. juni, men skal da avgi en konklusjon om at 

revisor ikke kan uttale seg.   

 

13. Hvis kontrollhandlinger avdekker indikasjon på brudd på bestemmelser eller 

vedtak skal det om nødvendig foretas flere handlinger for å være i stand til å 

konkludere. (A19) 

 

Rapportering 
 

14. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget med kopi 

til kommunedirektøren om resultatet av kontrollen. (A20, A22 og eksempel i 

vedlegg 1) 
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15. Uttalelsen skal avgis med moderat sikkerhet. (A21 og A22, samt eksempel i 

vedlegg 1) 

 

16. Avvik som fører til en modifisert uttalelse, skal kommuniseres til kontrollutvalget 

med et nummerert brev. Hvis revisor forventer å avgi en modifisert uttalelse skal 

revisor kommunisere med kommunedirektøren om omstendighetene som har ført 

til den forventede modifikasjonen og modifikasjonens foreslåtte ordlyd. (A23) 

 

17. Revisor skal kommunisere til kommunedirektøren svakheter og feil av betydning 

som er avdekket i arbeidet, men som ikke kommer til uttrykk i uttalelsen.  

 

 

Dokumentasjon 
 

18. Revisor skal dokumentere arbeidet på en måte som i tilstrekkelig grad og på en 

hensiktsmessig måte dokumenterer risiko- og vesentlighetsvurderingen, 

kontrollhandlingene og grunnlaget for attestasjonsuttalelsen slik at en erfaren 

praktiserende revisor, som tidligere ikke har hatt tilknytning til oppdraget, forstår 

hvordan revisor er kommet frem til konklusjonen, og at dette er gjort i tråd med 

krav i denne standarden. Se ellers krav i ISAE 3000 pkt. 79-83.  (A24-25) 
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VEILEDNING OG UTFYLLENDE FORKLARINGER  

Innledning 
 

 

 

 

 

A1.  Formålet med forenklet etterlevelseskontroll etter kommuneloven, er innenfor 

en begrenset ressursramme å forebygge svakheter og sikre at kommunen 

følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. Dette bygger 

opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til forvaltningspraksis. I 

lovforarbeidene er det forutsatt at det er kommunens valgte regnskapsrevisor 

som utfører forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 24-9. Det er 

også utgangspunktet for forutsetningen om at relativt enkle kontrollhandlinger 

kan gi god merverdi for tiltenkte brukere. Målsettingen er å etablere enkle og 

jevnlige kontrollhandlinger som kan fange opp vesentlige svakheter i sentrale 

deler av økonomiforvaltningen.  Kontrollhandlingene kan blant annet foretas 

på områder hvor brudd har særlige økonomiske konsekvenser, eller i særlig 

grad svekker tilliten til økonomiforvaltningen. 

 

A2. Kommunedirektøren er ansvarlig for å ha rutiner og internkontroll som sikrer 

etterlevelse av lov, forskrift, reglement og vedtak innenfor 

økonomiforvaltningen. Revisors kontrollhandlinger er ikke en erstatning for 

kommunens internkontroll, men kan være et grunnlag for å forbedre 

internkontrollen.  

A3. Utgangspunktet for denne standarden er at oppdragsteamet og 

oppdragsansvarlig for den forenklede etterlevelseskontrollen er underlagt 

ISQC 1 eller andre profesjonelle krav, eller krav i lov eller forskrift, vedrørende 

revisjonsfirmaets ansvar for sitt kvalitetskontrollsystem som er minst like 

omfattende som ISQC 1.  

 

A4. Forenklet etterlevelseskontroll etter denne standarden erstatter ikke 

forvaltningsrevisjon etter RSK001.  
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A5.  Vilkårene for oppdraget om forenklet etterlevelseskontroll kan avtales samtidig 

som vilkårene for det ordinære revisjonsoppdraget.   

 

A 6  Formålet med oppgaven forenklet etterlevelseskontroll er, basert på  

revisors erfaring med kontroller i økonomiforvaltningen, å styrke 

egenkontrollen i kommunen. Dette kommer til uttrykk både ved at deler av 

økonomiforvaltningen rutinemessig underlegges en forenklet kontroll, samt at 

kontrollutvalget mottar revisors risikovurdering som kan bidra til et bedre 

beslutningsgrunnlag for bestilling av andre undersøkelser. Hvis kommunen 

endres vesentlig, f.eks. ved kommunesammenslåing, kan det være grunn til å 

stille spørsmål når siste etterlevelseskontroll skal gjennomføres og rapporteres 

for kommuner som skal slås sammen, og når en skal starte opp med 

etterlevelseskontroll for den nye kommunen. Regnskapsrevisor bør gjøre 

denne vurderingen i dialog med kontrollutvalget.  

 

Når kommunen skifter revisor, bør overgangen av ansvaret for forenklet 

etterlevelseskontroll avtales. 

   

 

Definisjoner 
  

  

A7. Kommunelovens kapittel 14 og 15 gir en vid definisjon av økonomiforvaltning. 

Planlegging og gjennomføring av aktivitet i kommunen som sikrer inntekter, 

utgifter, forvaltning av likvider og innlån er sentrale elementer som 

etterlevelseskontrollen bør omfatte. I tillegg kan kommunens rapportering etter 

kommunelovens kapittel 14 og 15 være sentralt område. Forenklet 

etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter ikke vurderinger av 

produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. Slike 

vurderinger faller inn under forvaltningsrevisjon. 
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A8.  Områder for forenklet etterlevelseskontroll – som eksempler nevnes i 

forarbeidene finansforvaltningen, selvkostområdene, offentlige anskaffelser og 

offentlig støtte. Andre eksempler kan være beregning av driftstilskudd til 

private barnehager, andre tilskudd/ overføringer til private, konsesjonsvilkår, 

kontraktsoppfølging m.m. Listen er ikke uttømmende, og det vil være en 

konkret risiko- og vesentlighetsvurdering i den enkelte kommune som er 

avgjørende for hvilke områder som velges ut for kontroll.  

 

 

A9.  Kriterier må være objektive, slik at revisors subjektive oppfatning ikke kan 

være egnede kriterier. Objektive kriterier er klare krav i lover, forskrifter, 

kommunens egne reglementer, budsjetter og økonomiplan, enkeltvedtak med 

økonomisk virkning, og ikke uskrevne regler og normer. ISAE 3000 punkt A45-

A52 viser karakteristiske trekk ved egnede kriterier.  Punkt 63, A143-A145 gir 

en beskrivelse av gjeldende kriterier. Hvis man ikke finner objektive kriterier, 

kan man ikke utføre forenklet etterlevelseskontroll. Mangel på kriterier kan 

være et funn som må rapporteres til kontrollutvalget.    

 

 

A10.  I vurdering av vesentlighet av betydning for økonomiforvaltningen skal revisor 

ta hensyn til hvem som rammes av brudd på bestemmelser og vedtak innen 

økonomiforvaltningen. Hvis ressurssvake grupper rammes vil grensen for 

vesentlighet være lavere. Samtidig kan enkeltvis mindre brudd som gjelder 

mange kunne være vesentlig totalt sett. (5c)  

 

A11.  Områder med størst risiko for brudd på bestemmelser og vedtak er områder 

med mangelfulle rutiner, svakheter i arbeidsdeling, dårlig internkontroll, 

kompetanseutfordringer, områder med stort press og knapphet på ressurser til 

å ivareta økonomiforvaltningen. Hvis ledelsen også viser tilbøyelighet til 

manglende etterlevelse av bestemmelser og vedtak vil risikoen for manglende 

etterlevelse være stor.  
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Planlegging 
 

A12.  Revisor forventes å ha en bred tilnærming som i utgangspunktet dekker alle 

områdene innenfor økonomiforvaltningen, men deretter begrense områder ut 

fra en risiko- og vesentlighetsvurdering. Risiko- og vesentlighetsanalysen i 

forbindelse med utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon kan gi gode 

innspill til risikovurderingen som skal gjøres i forbindelse med beslutning om 

etterlevelseskontroll. Lovforarbeidene er tydelige på at det ligger begrenset 

ressursbruk bak denne uttalelsen om forenklet etterlevelseskontroll, og ut fra 

risiko- og vesentlighetsvurderingen velges ett, eller et fåtall områder for 

kontroll. Der det er flere områder med risiko av betydning kan revisor vurdere 

å rullere områder for kontroll for å dekke flere områder.  

 

 

A13.  Revisor vurderer risiko for brudd på bestemmelser og vedtak ut fra kjennskap 

til rutiner og internkontroll i økonomiforvaltningen, samt forespørsler til 

ledelsen. Informasjon fra kontrollutvalg og media kan også være nyttig som 

grunnlag for vurderingene.  

 

A14.   Områder der det nylig er gjennomført, eller planlagt forvaltningsrevisjon eller 

annen kontroll eller tilsyn, kan være mindre hensiktsmessig å kontrollere. Hvis 

et område utelates på grunn av slike forhold, kan det være hensiktsmessig å 

informere kontrollutvalget om begrunnelsen.   

 

A15. Beskrivelse av kriterier bør være så konkrete som mulig for at revisor med 

enkle kontrollhandlinger kan konkludere på om kommunen etterlever valgte 

kriterier.  

 

A16.  Det er revisor som beslutter hvilke områder som skal kontrolleres, og hvilke 

kontrollhandlinger som skal utføres. I revisors orientering til kontrollutvalget om 
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sin risiko- og vesentlighetsvurdering bør det fremkomme hvilke områder 

innenfor økonomiforvaltningen revisor har vurdert, hva som er valgt ut for 

kontrollhandlinger og hvorfor. 

 

   

 

Gjennomføring, innhenting av bevis 
 

A17 Lovforarbeidene forutsetter at kommunens valgte regnskapsrevisor skal kunne 

utføre kontrollen innenfor begrenset ressursbruk. Begrenset ressursbruk er 

synliggjort i lovteksten bl.a. ved «se etter», «i hovedsak» og «vesentlige 

brudd». Det er lagt opp til moderat sikkerhet i uttalelsen. Lovforarbeidenes 

forutsetning kan være en indikasjon på at revisor skal komme tilbake til 

kontrollutvalget dersom det viser seg å ligge mer enn begrenset ressursbruk i 

arbeidet frem mot en slik uttalelse.  

 

A18.  Som bevis kan brukes det revisor er kjent med fra kartlegging av rutiner og 

test av internkontroll gjennom regnskapsrevisjon, og resultat av 

forvaltningsrevisjoner. I tillegg kan det være hensiktsmessig med innhenting 

av bevis ved forespørsler og vurdering av svar i lys av kjente omstendigheter. 

Analyser på aggregerte data eller andre lite ressurskrevende kontroller kan 

være hensiktsmessige kontrollhandlinger. 

 

A19.  Forenklet etterlevelsekontroll skal gjennomføres med lite bruk av ressurser. 

Krav til bevis for å konkludere med moderat sikkerhet er av en slik art at en i 

konklusjonen uttaler at «er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss 

grunn til å tro at». Det vil ofte være hensiktsmessig å utføre arbeidet som 

danner grunnlaget for uttalelsen om etterlevelse på økonomiforvaltningen 

samtidig som revisor utfører arbeid knyttet til rutiner og internkontroll i 

regnskapsrevisjonen.  
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Rapportering 
 

A20.  Loven setter 30. juni som siste frist for å avgi uttalelsen. I mange tilfeller kan 

det være hensiktsmessig å avgi uttalelsen tidligere, og så raskt som mulig 

etter at arbeidet er utført.   

 

A21. Attestasjonsuttalelsen skal identifisere de gjeldende kriteriene som det 

underliggende saksforholdet er målt eller evaluert mot. Det kan også være 

relevant å opplyse om kilden for kriteriene, samt om avgrensninger i 

kontrollhandlingene. 

 

A22. Dersom revisor ikke kan konkludere uten kontrollhandlinger som går ut over 

det som kan forventes innenfor angitte kontrollhandlinger i denne standarden, 

må revisor reflektere dette i uttalelsen. Et alternativ kan være å avgi en 

uttalelse som angir usikkerhet om etterlevelse, og at kontrollutvalget videre 

vurderer å bestille en forvaltningsrevisjon på området.  

 

A23. Kommunikasjon om en forventet modifisert uttalelse til kommunedirektøren, 

omstendighetene som har ført til den forventede modifikasjonen og 

modifikasjonens foreslåtte ordlyd, kan ivaretas ved at kommunedirektøren 

mottar kopi av nummerert brev senest samtidig med uttalelsen.  

Dokumentasjon 
 

A24. Dokumentasjonen inneholder revisors vurderinger av alle vesentlige forhold 

som krever anvendelse av profesjonelt skjønn. 

 

A25. ISQC 1 (eller andre profesjonelle krav, eller krav i lov eller forskrift, som er 

minst like omfattende som ISQC 1) krever at revisjonsfirmaer etablerer 

retningslinjer og rutiner for fullførelse av sammenstilling av oppdragsarkiv i rett 

tid. En passende tidsfrist for å fullføre sammenstillingen av det endelige 

oppdragsarkivet er vanligvis ikke mer enn 60 dager etter datoen for 

attestasjonsuttalelsen.  
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1 VEDLEGG: EKSEMPEL PÅ UTTALELSE 
 

Til kontrollutvalget i 

ABC kommune 

 

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen.  

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med ABC kommunes 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende områder: 

Kontroll av etterlevelse av reglene om anskaffelsesprotokoll i kommunens interne regelverk hvor vi 

kontrollerer om kommunen 

1. Har gjennomført minikonkurranse i tråd med xxx for anskaffelser under terskelverdi 

2. Har utarbeidet anskaffelsesprotokoll for slike anskaffelser i tråd med yyy 

 

Vi har kontrollert perioden fra dd.måned.åååå.  

Kriterier er hentet fra: 

Kommunens rutine av dd.mm.åååå, xxxxx 

 

 

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 

økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er 

gjenstand for betryggende kontroll.  

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 

Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder 

uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, 

faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden. 
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I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1) har [revisjonsselskapets navn] et 

tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse 

av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering.  

Våre oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt 

attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 101. 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og 

gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil 

eller mangler ved etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det 

området vi har foretatt forenklet etterlevelseskontroll. 

Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.  

 

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 101, innebærer å 

utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors 

skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor 

ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning. 

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon. 

 

[Grunnlag for konklusjon med forbehold) 

Her beskrives grunnlaget for et eventuelt forbehold.] 

Konklusjon 

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir 

oss grunn til å tro at ABC kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i de interne 

rutinene som gjelder for minikonkurranse og bruk av anskaffelsesprotokoll.  

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet ovenfor og til 

kontrollutvalget i ABC kommunes informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. 
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(Sted og dato) 

(Revisors underskrift) 
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2 VEDLEGG: MAL UTTALELSE FRA LEDELSEN1 
 

Til 

(revisjonsselskapets navn) 

v/oppdragsansvarlig revisor 

xxx yyyy 

 

Uttalelse fra ledelsen vedrørende forenklet etterlevelseskontroll av (område som er 

kontrollert) i abc kommune.  

Ledelsens ansvar 

 

 Vi er kjent med, og har oppfylt vårt ansvar for å utforme og iverksette en 
hensiktsmessig intern kontroll for å sikre etterlevelse av lov, forskrift, egne 
reglementer og vedtak.  
 

 Vi bekrefter at vi har gitt revisor all informasjon som er relevant og vesentlig for 
forenklet etterlevelseskontroll av (området som er kontroller) og som vi er kjent 
med. 
 

 Vi kjenner ikke til at det er manglende etterlevelse av lov, forskrift, egne 
reglementer eller vedtak i kommunen.   

 
 

 

 

Sted og dato 

 

 

sign         sign 

kommunedirektøren       xxx xxxx  

   

                                                

1 Må tilpasses de faktiske forhold 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 08/20 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00017-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll KST sak 154-19 Sak fra kontrollutvalget - Frogn kommune - valg av 
sekretariatordning for kontrollutvalget, Saksprotokoll KST sak 155-19 Eierskap i 
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, Aktivitetsplan Frogn KU 021219 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 01/20 Sak fra kontrollutvalget - Frogn kommune - valg av sekretariatordning for 
kontrollutvalget, Saksprotokoll KST sak 154/19 (vedlagt) 

RS 02/20 Eierskap i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, Saksprotokoll KST sak 
155/19 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 01/20 Aktivitetsplan pr 02.12.19 (vedlagt) 

Ås, 15.01.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 



8/20 Referat og orienteringer - 20/00017-1 Referat og orienteringer : Saksprotokoll KST sak 154-19 Sak fra kontrollutvalget - Frogn kommune - valg av sekretariatordning for kontrollutvalget

 

 

Frogn kommune  

  

 

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

 

 

Saksprotokoll 
 
 

Sak fra kontrollutvalget - Frogn kommune - valg av 
sekretariatordning for kontrollutvalget 

Saksbehandler:  Anne Lise Larsson Saksnr.:  19/03281 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 2019-2023 154/19 09.12.2019 
 

Tittel 
 
 
Kommunestyrets behandling 09.12.2019: 
 
 
Votering: 
Innstillingens punkt 1 og 4 ble enstemmig vedtatt. 
Det ble ikke votert over punkt 2 og 3 i innstillingen, som ble behandlet i egen sak 
(155/19) 
 
Kommunestyrets vedtak 09.12.2019: 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  

2. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Frogn, 16. desember 2019 
 
Anne Lise Larsson 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Frogn kommune  
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Saksprotokoll 
 
 

Eierskap i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 

Saksbehandler:  Anne Lise Larsson Saksnr.:  19/03281 

Behandlet av  Møtedato 

1 Formannskapet 2019-2023 95/19 02.12.2019 
2 Kommunestyret 2019-2023 155/19 09.12.2019 

 

Tittel 
 
 
Kommunestyrets behandling 09.12.2019: 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 09.12.2019: 
Kommunestyret vedtar at Frogn kommune trer inn som medeier i Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS. 
Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS. 
Til representantskapet i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende: 
a) Medlem: Ordfører 
b) Vara: Varaordfører 
 
 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Frogn, 16. desember 2019 
 
Anne Lise Larsson 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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KONTROLLUTVALGET I  
FROGN KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 02.12.19  

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     
 (onsdager kl. 14:00)  FIKS Møteplan 1.halvår 2020: 

22.1 – Møterom Fraunar, Frogn rådhus 
25.3 – Møterom Fraunar, Frogn rådhus 
6.5 – Møterom Filisterkrogen, Frogn rådhus 
3.6 - Møterom Fraunar, Frogn rådhus 

 
 

6. Kurs og konferanser     
 NKRF KU konferansen 2020, 29.-30.januar  

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport,  
Gardermoen 

 NKRF Deltakere: 
Per Oskar Jacobsen 
Thore Vestby 
Bjørn Harald Christiansen 
Eva Anderssen 
Bjørn Rønbeck (forbehold) 

 

 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2020, 3.-4.juni 
Quality Airport Hotel, Gardermoen 

 FKT Deltakere: 
Eva Anderssen 
Thore Vestby 

 

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 
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 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 KU 2.12.19  

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  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 11.08.19 KPMG KU 10.12.18 – FR rapport KST 11.2.19 
 Investeringsbeslutninger/prosjektstyring 11.02.2020 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 

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 
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 «Saksbehandlersaken» 19.6.18 Rådmann   
 Etikk og habilitet (2017)  Rådmann KU 10.12.18 KU 11.2.19 
 IKT – sikkerhet og drift (2017)  Rådmann KU 10.12.18 KU 11.2.19 

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 

 

 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 
KU 2.12.19 – 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  
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Aktivitetsplan 4 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

KU 27.5.19 – Orientering gitt i møtet 
 Valg av sekretariatsordning /  

Deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 
 KU KU 2.12.19 (innstilling)  
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