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Innledning 
 

Bakgrunn  

 

Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg § 9 påse at kommunens virksomhet årlig 

blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Av forskriftens § 10 følger at utvalget minst en gang i 

valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal 

utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret, som kan 

delegere til utvalget å foreta endringer i planperioden. 

 

Planen for forvaltningsrevisjon skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet 

ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 

forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 

 

Formål 

 

Formålet med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon om kommunens 

virksomhet slik at kontrollutvalget settes i stand til å legge en plan for forvaltningsrevisjon, og 

prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. 
 

Kort om analysen 
 

Selve begrepet overordnet analyse indikerer at analysen må ta utgangspunkt i kommunens 

virksomhet på et overordnet plan. Samtidig må den være detaljert nok til å danne grunnlag for å 

utarbeide kontrollutvalgets plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

 

Innledningsvis gis en overordnet beskrivelse for å sette kommunen inn i en ramme. Denne er ikke 

ment å være uttømmende, men har til hensikt å danne et utgangspunkt for risiko- og 

vesentlighetsvurderingene som gjøres på et mer detaljert nivå. 
 

I departementets merknader til kontrollutvalgsforskriften er det uttrykt at det i risiko- og 

vesentlighetsvurderinger ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder av 

kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og 

mål som er satt for virksomheten. Revisjonen har forsøkt å fremstille dette etter en skjematisk 

inndeling på virksomhetsområder. I den risikovurderingen som er foretatt er det vurdert 

konsekvensene det kan få, dersom risikoen inntreffer og sannsynligheten for at det kan skje. 

Skalaen på konsekvens og sannsynlighet er stor (S), middels (M) eller liten (L).   

 

Grunnlaget for analysen er informasjon hovedsaklig fremkommet gjennom: 

 

 Dokumentanalyse av kommunens vedtatte fireårsplaner (2012-15) og siste vedtatte 

årsmelding (2010). 

 Intervjuer og samtaler med kommunens ledelse og sentrale nøkkelpersoner 

 Kommunens internettsider. 

 Andre tilsynsrapporter mv (Fylkesmann, helsetilsyn etc.). 

 Medieoppslag. 

 Offentlige databaser (KOSTRA, Skoleporten, produksjonsindeksen for kommunene etc.). 

 Erfaringer fremkommet gjennom regnskapsrevisjon og tidligere forvaltningsrevisjoner. 

 
 

 

Tilnærming og metode er nærmere beskrevet i prosjektplanen for analysen. 
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Anbefaling om fokusområder for forvaltningsrevisjon 

 

De områdene som har stor konsekvens og/eller stor sannsynlighet er utpekt som risikoområder. 

Dette er de områdene som bør ha størst oppmerksomhet når det skal velges/prioriteres 

forvaltningsrevisjonsprosjekter 

 

Revisjonen gjør samtidig oppmerksom på at analysen skal være til hjelp for kontrollutvalgets 

prioriteringer mellom de ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget står selvfølgelig fritt til både å velge ut andre områder, 

samt foreta andre risikovurderinger enn de som revisjonen har foreslått i denne analysen.  

 

Etter revisjonens vurdering kan følgende fokusområder være aktuelle for forvaltningsrevisjon i 

Frogn kommune i planperioden: 

 

 Innkjøp 

 Økonomi 

 IKT 

 Internkontroll og avviksregistrering. 

 Skole – kostnader og struktur. 

 PPT 

 Barnehage 

 Samhandlingsreform 

 Barnevern 

 Psykisk helse –kapasitet. 

 Vedlikehold av kommunens eiendommer. 

 Prosjektstyring. 

 Vann og avløp – leveringssikkerhet og forurensning. 
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Sentrale forhold – utfordringer og utviklingstrekk 
 

Overordnede mål  

 

Handlingsprogrammet for 2012-2015 redegjør for følgende hovedprofil: 

 Sikre økonomisk handlefrihet. 

 Styrke hjemmebaserte tjenester og etablere rehabiliteringstilbud som alternativ til langtids 

institusjonsplasser.  

 Investere i omsorgsbygg. 

 Videreføre satsingen på kompetanseutvikling og IKT 

 Videreføre satsingen på forebyggende arbeidet mot ulike grupper.  

 Fortsatt  styrking av internkontrollen. 
 

Demografi  

 

 

Befolkningsveksten har i gjennomsnitt ligget på 1,6 prosent årlig i perioden 2006 til 2010, og 

forventes å bli som følger  de nærmeste årene: 

 

 2012 2013 2014 2015 

Innbyggere i alt  15 267 15 584 15 902 16 226 

 

Kommunen peker i handlingsprogrammet på følgende tendens i befolkningsutviklingen:  

 

 Årlige fødselstall ser ut til å øke jevnt fremover. 

 Gruppen 1–5 år vil reduseres noe i planperioden for så og øke igjen. 

 Barneskolebarna blir flere i planperioden. 

 Det blir relativt noe færre ungdomsskoleelever.  

 Den yrkesaktive befolkningen kan ha en vekst på 9 prosent fram mot 2015.  

 Pensjonistgruppen mellom 67 og 79 år ser ut til å øke med over 22 prosent i planperioden  

 Gruppen over 80 år vil trolig øke over 25 prosent på fire år.  

 

 

Arbeidsliv  

 

Frogn domineres av småbedrifter og nærmere 70 prosent av alle bedrifter i kommunen er enpersons-

foretak. Næringsstrukturen i kommunen domineres av kunnskaps- og kulturintensive næringer. Nær 

70 prosent av bedriftene er lokalisert i Drøbak og omegn. 

 

I forbindelse med rullering av kommuneplanen gjennomgår kommunen mål for næringsutvikling og 

hvilke roller og tiltak som kan benyttes for å styrke utvikling av næring og arbeidsplasser i Frogn. 

 

Gjennom kommuneplanprosessen vil det gjøres en vurdering av behov for og lokalisering av 

framtidige næringsarealer avhengig av hvilken næringsprofil kommunen velger. Dernest vil 

kommunen klargjøre hvilke virkemidler den har for å styrke næringsutviklingen. Dette innbefatter 

forslag om å bygge opp om dagens næringsstruktur med kunnskaps- og kulturintensiv næring, 

satsing på reiseliv og samspill mellomkommune og næringsliv. 
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Organisasjon  

 

Antall årsverk har økt fra litt over 600 i 2005 til 846 årsverk i 2012. Sektorene som har hatt vekst i 

årsverk er: 

 Kultur har gått fra relativt få, til relativt mange årsverk i perioden.  

 Oppvekst som i hovedsak kan forklares med statens satsing på full barnehagedekning og 

tilbud til mindreårige flyktninger  

 Omsorg som i hovedsak skyldes vekst i antall eldre, det vil si flere brukere  

 

Sykefravær  
Det totale fraværet for 1. kvartal 2011 ligger på 9,35 prosent. Langtidsfraværet er 6,87 prosent og 

korttidsfraværet er 2,48 prosent. Målet er et sykefravær på under 6 prosent.  

 

Siden 2009 har en egen nærværsgruppe og bedriftshelsetjenesten arbeidet aktivt med ulike tiltak mot 

arbeidsplasser med stigende eller høyt fravær 

 

Kompetanse  
Barnehagene i Frogn kommune har en lavere pedagogtetthet enn andre kommuner i Akershus og 

landet for øvrig. Dekningsgraden er nå 64 prosent, som er en økning fra 56 prosent i 2009.  

Allmennlærere vil etter kommunens vurdering også mangle på kortere sikt. På lengre sikt vil det bli 

særlig mangel på helsepersonell ifølge Statistisk sentralbyrå sine prognoser. IKT-personell og 

ingeniører har også vært en gruppe det har vært vanskelig å tiltrekke seg. I tillegg venter kommunen 

at det om noen år være behov for å rekruttere fagpersoner innen vann, vei og avløp. 

 

Tjenestetilbud  

 

Oppvekst og opplæring: Skolene har samlet sett overkapasitet og høyere kostnader til undervisning 

og lokaler enn landsgjennomsnittet. Den fysiske standarden på skolene er stort sett høy. Kommunen 

forutsetter mer effektiv utnyttelse av ressursene innenfor skole.  

Barnehagene har utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig med førskolelærere. Satsingen på å 

utdanne dyktige assistenter/fagarbeidere til å bli førskolelærere, videreføres.  

Velferd, helse og omsorg:  De hjemmebaserte tjenestene styrkes slik at flest mulig pasienter kan 

utskrives direkte hjem. Det legges opp til å videreføre innsatsteamet. Tiltaket er tidsbegrenset.  

Som en konsekvens av økt satsning på hjemmebaserte tjenester vil behovet for 

langtidssykehjemsplasser bli redusert med  sju langtidsplasser.  

Ambulerende miljøarbeidertjeneste foreslås etablert for personer med funksjonshemming og 

personer med psykiske lidelser i aldersgruppen 18 år og oppover.  

Kirke-, kultur-, idretts- og friluftsliv: Flerbrukskirken er under planlegging. Samarbeidet mellom 

turisme, næring og kultur skal utvikles.  

Næringsutvikling: Frogn kommune vil i kommende planperiode styrke sitt vertskapsansvar i forhold 

til turisme i samarbeid med lokalt næringsliv.  

Boligbygging: Vedtatte reguleringsplaner og utbyggingsplaner muliggjør bygging av 185 boliger i 

2012, synkende til 60 boliger i 2015.  

 

 

 

 

 

 

Økonomi  
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Frogn kommunes regnskap viste et netto driftsresultat for 2010 på 18,5 millioner kroner. Resultatet 

var en betydelig forbedring fra 2009, hvor netto driftsresultat var på kr. 8 mill. Kommunen ser det 

som utfordrende, men nødvendig å opprettholde nivået fremover for å bygge opp reserver til nye 

investeringer.  Regnskapsresultatet var i 2010 på 7 mill, mot kr. 2 mill i 2009. 

De samlede disposisjonsfondene utgjør 32 millioner kroner. Gjeldsnivået er vurdert som 

gjennomsnittlig. Langsiktig gjeld utenom pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter er 

på om lag 100 prosent ved utgangen av 2010.  

 

Hovedkomponenter Frogn kommunes økonomi 2010-2015. 2012 – 2015 er faste 2012 priser: 

 

 R 2010 R 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 

 Skatteinntekter   405 550  393 391  409 640   413 736   417 874   422 053  

 Rammetilskudd   84 590  216 360  242 705   246 651   249 591   253 304  

 Inntekter enhetene   270 932  216 363  166 752   167 182   169 482   166 332  

 Sum inntekter   761 072  826 112  819 097   827 569   836 946   841 688  

 Utgifter enhetene   706 676  767 342  763 132   763 970   766 320   766 120  

 Netto 

finansutgifter  

 35 928  39 217  37 417   40 536   46 532   50 554  

 Sum utgifter   742 604  806 559  800 549   804 506   812 852   816 674  

 Netto driftsresultat   18 468  19 553  24 652   28 120   28 482   28 957  

 I prosent av 

inntektene  

 2,4 %  2,5 %  3,0 %   3,4 %   3,4 %   3,4 %  

 

 

Tabellen viser netto driftsresultat med for perioden 2010 – 2015. Rådmannens forslag innebærer et 

netto driftsresultat for 2012 på 3 prosent av driftsinntektene. Fylkesmannens anbefalinger til netto 

driftsresultat i % av driftsinntektene er på 3-5%. For perioden 2013 – 2015 er netto driftsresultatet 

3,4 prosent. Dette er gjort mulig ved følgende tiltak: 

 

 Økte behov er undergitt en streng kontroll og til dels forventet dekket innenfor eksisterende 

rammer. 

 Forslag om reduserte rammer innfor skole og pleie.  

 Økte gebyrinntekter som kommunen mener innebærer at prisene i Frogn blir mer på linje med 

de andre Follo-kommunene.  

 

I gjeldende kommuneplan er det et mål at netto driftsresultat skal utgjøre 3 prosent av 

driftsinntektene og at disposisjonsfondet minimum skal utgjøre 20 millioner kroner. 

Disse målsettingene oppfylles i rådmannens forslag til handlingsprogram. 
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Risiko- og vesentlighetsvurderinger, Frogn kommune 
 

Støttetjenester 
Nr Område/ 

oppgave 

Risikoområder 

 

Risikovurdering Risikoreduserende 

tiltak 

Vesentlighet 

Konse-

kvens 

S/M/L 

Sann-

synligh 

S/M/L 

1 Offentlige 

anskaffelser 

 

 

 

 

Risiko for brudd på lov om 

offentlige anskaffelser: 

- Komplekst regelverk 

- Generelt risikoutsatt 
S M 

Forvaltningsrevisjon i 

2011.   
 

 

Effektive innkjøp kan 

gi store besparelser 

 

Etterlevelse viktig for 

kommunens 

omdømme 

2 Økonomi Risiko for svikt i oppfølging og 

kontroll av økonomien 

- Høy aktivitet ift økonomisk 

ramme 

- Budsjetterer med et 

driftsresultat på 3 % i 2012. 

Fylkesmannen anbefaler 

mellom 3-5 %. 

- Høy lånegjeld. 

- Risiko for manglende 

finansiering av 

samhandlingsreformen 

S M 

Controller ansatt  

 

Økt fokus på 

budsjettstyring ved å 

innføre månedlig 

rapportering og ikke bare 

tertialrapportering 

 

 

Kommunen forvalter 

store verdier og 

tilfredsstillende 

økonomistyring er 

viktig 

3 IKT - IT-sikkerhet 

- Risiko for mangler ved 

implementering av IKT-

prosjektene. 

- Generell risiko for at 

gevinstene ikke tas ut. 

- Risiko for at det tas for lett på 

opplæring og implementering 

av nye rutiner og prosesser 

 

Nye prosjekter: 

 Fullelektronisk arkiv 

 Samhandlingsreform 

 Hjemmetjenesten 

 Satsing i skole og barnehage 

S M 

 

 

At IT-systemer er i 

funksjon er av 

vesentlig betydning 

for enhver kommune. 

4 Organisasjon  –

personal 

 

Endringer: 

- Innføring av fullelektronisk arkiv. 

- Endringer i enhetsledergruppen. 

- Nye kommunalsjefer. 

 

Risikoområder: 

- Manglende måloppnåelse og 

ivaretakelse av oppgaver i 

omstillingsperioden 

- Kompetanse forsvinner 

- kostnadsoverskridelser 

- effektiviseringsperspektivet 

ikke godt nok vektlagt – 

manglende gevinstrealisering 

 

 

 

M M 
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5 Oppfølging av 

vedtak 

Risiko for manglende oppfølging 

av politiske vedtak 
M M 

Status for 

kommunestyrevedtak  

følger som vedlegg til 

årsmeldingen. 

 

6 Internkontroll Risiko for at kommunen ikke har 

etablert systemer for internkontroll 

på områder der lovverket stiller 

krav til dette. 

- Utfordring å få avvikssystemet 

til å fungere 

S M 

Etablert 

controllerstillinger. 

 

Vesentlig for 

 Måloppnåelse 

 Overholdelse av 

lover og regler 

 Troverdig 

rapportering 
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Tjenesteenheter/områder 
N

r 

Område/ 

oppgave 

Risikoområder 

 

Risikovurdering Risikoreduserende 

tiltak 

Vesentlighet 

Konse-

kvens 

S/M/L 

Sann-

synligh 

S/M/L 

7 Skole 

 

  

Risiko for lite effektiv drift av 

skolesektoren.  

 

Risiko for at effektiviseringstiltak 

vil gå utover kvaliteten i skolen  

 

 Skolene har samlet sett 

overkapasitet. Strukturen med 

flere mindre skoler gir høye 

kostnader pr elev knyttet til 

organisering av 

undervisningen. 

S M 

Rådmannen har dette som 

et fokusområde.  

 

 

Vesentlig for det 

enkelte barn og 

kommunens økonomi 

8 PPT Lang ventetid innebærer en risiko 

for at PPT ikke har kapasitet eller 

kompetanse tilpasset oppgavene. 

 

 Saksmengden i PPT har over 

en tiårsperiode økt fra 300 til 

470 saker, og det er derfor en 

utfordring for tjenesten å ha 

som mål å ha høy 

tilgjengelighet og å kunne tilby 

hjelp uten at ventetiden blir for 

lang 

S S/M 

 Viktig at det enkelte 

barn får den hjelp det 

har krav på 

9 Barnehage 

 
  

Risiko for ikke å nå mål for 

pedagogisk personell og dermed 

risiko for manglende oppfylling av 

kvalitetskrav. 

 

Tilsyn av private barnehager en 

utfordring 

 

S M 

Barnehagemelding 

varsles i 2012 

Lovpålagt krav 

10  Risiko for mangelfull 

dokumentasjon av likebehandling 

avprivate barnehager 
M M 

  

11 Pleie og 

omsorg 

Samhandlingsreformen,  

risikoområder: 

 

 Risiko for at kommunen ikke 

har ikke disponerer nok plasser 

til ta i mot utskrivningsklare 

pasienter 

 Risiko for at proaktive tiltak 

for å redusere antall 

henvisninger til AHUS ikke gir 

forventet virkning. 

 Risiko for at kommunen ikke 

klarer å skaffe riktig 

kompetanse for å håndtere 

pasienter som utskrives 

 Risiko for mangelfull 

finansiering 

 Risiko for uklare 

S S 
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samarbeidsavtaler  med 

helseforetaket og andre 

kommuner  

 Risiko for manglende 

oppfølging mot fastlegene 

 Risiko for svikt i IKT-systemer 

 Risiko for mangelfull 

koordinering. 

12  

 

Risiko for feil ved brukerbetalinger 

i institusjon 

 

Risiko for manglende kontroll ved 

bruk av beboeres og 

hjemmepleiedes penger 

M M 

 Viktig for den enkelte 

bruker, for ansatte, og 

for kommunens 

omdømme. 

13 Hjemmebaserte 

tjenester 

 

Risiko for feilmedisinering og svikt 

i internkontroll for 

legemiddelhåndtering i 

hjemmetjenesten og sykehjem 

 

Kvalitetssikring av tjenesten og 

krav til utstrakt registrering og 

dokumentasjon er i følge rapport 

fra Helsetilsynet en utfordring for 

hjemmetjenestene 

M M 

  

14 Barn, unge og 

familier 

 

Barnevern 

Risiko for manglende måloppnåelse 

- Lang undersøkelsestid i 

barnevernet  

 

Risiko for manglende tilsyn med 

fosterhjemmene i forhold til 

lovkrav. 

 

Risiko for manglende oppfyllelse 

av regelverket.  

- Ikke alle barn på tiltak i 

barneverntjeneste har 

tiltaksplan(78 % i 2010) Brudd 

på rettighet.  

S M 

Forvaltningsrevisjon i 

2011. 

Mangler i tjenesten 

kan få store 

konsekvenser for de 

det gjelder  

 

 

15  Psykisk helse 

Det er flere yngre brukere som 

trenger hjelp.  

Kapasitetsutfordringer innebærer 

risiko for at ungdom ikke får 

nødvendig hjelp i tide. 

Flere brukere i kommunen som 

ikke har et godt nok tilbud. 

S M 

 Mangler i tjenesten 

kan få store 

konsekvenser for de 

det gjelder  

 

 

16  Enslige mindreårige asylsøkere 

Risiko for at praksis ikke er ihht. 

regelverket, både mht. 

økonomi/refusjoner og oppfølging. 

M M 

 Mangler i tjenesten 

kan få store 

konsekvenser for de 

det gjelder 

17 NAV – Frogn 

 

Risiko for mangelfull samhandling 

mellom Frogn kommune og NAV. 

  

 Budsjettoverskridelser 2010 
M L 

Kommunen mener dette 

fungerer bra. 

Mangler i tjenesten 

kan få store 

konsekvenser for de 

det gjelder. 

 

Stor reform som har 

virket noen tid, og 

derfor er av interesse 

å undersøke. 
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18 Teknisk drift og  
forvaltning 

 

 

Risiko for at kommunen ikke 

vedlikeholder kommunale bygg på 

tilstrekkelig måte. 

 

 

M S/M 

 Viktig å ta vare på de 

verdiene som ligger i 

kommunens 

eiendommer. 

19  Risiko for generell manglende 

måloppnåelse pga mangel på 

kompetanse.  

 Nasjonal utfordring. 

M M 

  

20  Risiko for mangel på kommunale 

boliger 

 
M M 

  

21 Prosjektstyring Mangelfull planlegging av 

byggeprosjekter medfører risiko for 

tilleggsarbeider, merkostnader og 

forsinkelser. 

S L 

Kommunen har endret 

styringsmodellen for 

investeringsprosjekter, og 

styrket feltet 

kompetansemessig 

 

Investeringsmodul skal 

inn i Agresso, forventet 

implementert i 2012. 

 

Forvaltningsrevisjon er 

besluttet i 2012. 

 

22 VA Risiko for mangelfull 

leveringskapasitet av vann. 

Risiko for forurensninger av 

vannmiljøet i vassdrag 

 

 enkelte avløpsordninger i 

hytteomåder er ikke godkjent 

 Relativt dårlig vannkvalitet i 

vassdrag pga. avrenning fra 

landbruket 

 Lekkasjer fra ledningsnettet er 

en utfordring 

 Fornyelsestakten innen avløp 

bør økes 

S M 

I siste planperiode er det 

etablert løsning for 

reservevannforsyning fra 

Ås. 

 

 

Ny hovedplan for vann 

og avløp er under 

utarbeidelse. 

Sikker tilgang til vann 

og godt vannmiljø i 

vassdrag er vesentlig. 

23 Byggesak Risiko for manglende etterlevelse 

av regelverk 

 Nytt lovverk 

 Stor utskifting av ansatte 

 Mange saker -situasjonen har 

vært preget av brannslokking 

 Mangel på gode rutiner og 

systemer 

 Mangler ved 

saksbehandlingssystem 

S M 

Forvaltningsrevisjon skal 

gjennomføres i 2012 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 


