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KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 09/20

Godkjenning av protokoll fra møte 22.januar 2020

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Frogn kommune

Saksnr.: 20/00039-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møtet 22.januar 2020 godkjennes.
Vedlegg:
Protokoll Frogn KU 220120
SAKSUTREDNING:
Utkast til protokoll fra møtet 22.01.2020 ble sendt ut etter møtet samme dag.
I etterkant fremkom det merknader til protokollen gjennom en e-post
korrespondanse med utvalgets medlemmer.
Dette gjaldt spørsmål rundt rådmanns deltakelse i møtet, herunder spesielt
rådmanns deltakelse under behandling av hvilke saker. Dette er rettet opp i
protokollen.
Det legges opp til at protokollen fra møtet 22.01.2020 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, 25.03.2020
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget i Frogn kommune
Møtetid:
Sted:

22.01.2020 kl. 14:00
Møterom Fraunar, Frogn rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.
Møtende medlemmer:
Eva Anderssen (H) leder, Thore Vestby (H) nestleder, Bjørn Harald Christiansen
(H), Bjørn Rønbeck (Rødt), Hanne Merete Dølheim (SV), Knut Erik Robertsen (Ap),
Per Oskar Jacobsen (V)
Møtende varamedlemmer:
ingen
Forfall:
ingen
Fra administrasjonen møtte:
Harald Karsten Hermansen, rådmann (under sak 4/20 – 8/20)
Av øvrige møtte:
Hans Kristian Raanaas, ordfører (under sakene 1/20 – 5/20)
Fra KPMG AS møtte:
Rune Johansen, Senior Manager
Mathias W. Johannessen, Senior associate (under sakene 2/20 og 3/20)
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Innkalling ble godkjent. Leder etterlyste info om kontrollutvalgets møte i kommunens
infobrev. Saklisten ble godkjent. Leder og sekretær svarte på spørsmål vedrørende
publisering og oppsett av innkalling. Det ble meldt inn 1 sak til Eventuelt.
Møteprotokoll godkjent 01.04.2020
Eva Anderssen/s./
Leder

Bjørn Rønbeck/s./
medlem
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Frogn KU-1/20
Godkjenning av protokoll fra møte 2.desember 2019
Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møtet 2.desember 2019 godkjennes.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 22.01.2020:
Leder innledet og orienterte.
Under sak 36/19 Frogn kommune - 2. Tertialrapport 2019 ble det foreslått følgende
endring:
«Thore Vestby fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag (i kursiv):»
strykes og erstattes med følgende ordlyd:
«Det ble fremmet følgende omforente endrings- og tilleggsforslag (i kursiv):»
Under Votering erstattes «forslag fra Thore Vestby» med «omforent forslag».
Under Eventuelt ble det foreslått følgende endring (understreket):
«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 og/eller den leder bemyndiger, fullmakt til å møte i lukkede møter i
folkevalgte organ i Frogn kommune på kontrollutvalgets vegne.»

Votering:
Protokollen ble endret i samsvar med de merknader som fremkom i møtet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 22.01.2020:
Protokollen fra møtet 2.desember 2019 godkjennes.
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Frogn KU-2/20
Forvaltningsrevisjonsrapport - Tidlig innsats og forebygging
oppvekst 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.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 22.01.2020:
Senior associate Mathias W Johannessen redegjorde for rapporten og svarte på
spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Hanne Dølheim fremmet følgende endringsforslag nr.1:
Innstillingens punkt 1 kulepunkt 4 får følgende tillegg (i kursiv):
«Vurdere å 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.»
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Hanne Dølheim fremmet følgende endringsforslag nr. 2:
Innstillingens punkt 1 kulepunkt 7 får følgende endring:
«…, som for eksempel utekontakter.» strykes.
Knut Erik Robertsen fremmet følgende tilleggsforslag:
Innstillingens punkt 2 får følgende tillegg:
«Kommunestyret ber om at tilbakemeldingen også redegjør for den samlede
organiseringen og struktureringen av arbeidet med tidlig innsats.»
Votering:
Endringsforslag nr.1 fra Hanne Dølheim falt med seks mot en stemme (7 voterende)
Endringsforslag nr.2 fra Hanne Dølheim falt med seks mot en stemme (7 voterende)
Tilleggsforslag fra Knut Erik Robertsen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Den samlede innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 22.01.2020:
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. Kommunestyret ber
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om at tilbakemeldingen også redegjør for den samlede organiseringen og
struktureringen av arbeidet med tidlig innsats
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Frogn KU-3/20
Forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR 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.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 22.01.2020:
Senior associate Mathias W Johannessen redegjorde for rapporten og svarte på
spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Senior manager Rune Johansen supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 22.01.2020:
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.
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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.
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Frogn KU-4/20
Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 22.01.2020:
Leder innledet.
Ordfører Hans Kristian Raanaas kom med betraktninger vedrørende risikoområder
og fremtidsutfordringer for Frogn kommune. Ordfører svarte på spørsmål fra
utvalgets medlemmer.
Rådmann Harald Karsten Hermansen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Grunnet kontrollutvalget ikke har mottatt Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) del 2
(UNNTATT OFFENTLIGHET) ble det fremmet følgende omforente forslag:
«Saken utsettes til neste møte.»
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 22.01.2020:
Saken utsettes til neste møte.
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Frogn KU-5/20
Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 22.01.2020:
Ordfører Hans Kristian Raanaas kom med betraktninger vedrørende risikoområder
og fremtidsutfordringer for Frogn kommunes interesser og eierskap i interkommunale
selskap og interkommunale samarbeid.
Rådmann Harald Karsten Hermansen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 22.01.2020:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
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Frogn KU-6/20
Oppsummering Interimsrevisjon 2019
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar oppsummering interimsrevisjon 2019 til orientering.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 22.01.2020:
Senior manager Rune Johansen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 22.01.2020:
Kontrollutvalget tar oppsummering interimsrevisjon 2019 til orientering.
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Frogn KU-7/20
Orientering fra revisor
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 22.01.2020:
Senior manager Rune Johansen orienterte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 22.01.2020:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
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Frogn KU-8/20
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 22.01.2020:
Leder viste til referat- og orienteringssakene.
Referatsaker (RS):
RS 01/20
RS 02/20

Sak fra kontrollutvalget - Frogn kommune –
valg av sekretariatordning for kontrollutvalget,
Saksprotokoll KST sak 154/19
Eierskap i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS,
Saksprotokoll KST sak 155/19

Orienteringssaker (OS):
OS 01/20

Aktivitetsplan pr 02.12.19
Det bes om følgende orienteringer fra rådmann til neste møte:
 Status Bølgenprosjektet
 Status Badeparken
 Status Plan og byggesak

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 22.01.2020:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
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Eventuelt

Utdeling av Ipad til kontrollutvalgets medlemmer.
Leder tok opp saken.
Det etterspørres at utvalgets medlemmer får tildelt Ipad til kontrollutvalgets arbeid.
Møtet hevet kl. 17:18
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 10/20

Orientering om status for Badeparken

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Frogn kommune

Saksnr.: 20/00037-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
Stakkars badeparken 041119 Amta
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget v/FIKS sendte en e-post, datert 09.01.20, til Frogn kommune
v/rådmann med forespørsel om følgende:


Orientering om status for Badeparken

Vedlagt følger leserinnlegg i Amta, datert 4.november 2019.
Bakgrunn for saken
Frogn kommunestyre vedtok 26.11.18 i sak 108/18 Forvaltningsplan for
Badeparken – Sluttbehandling følgende:
Forvaltningsplanen for Badeparken vedtas i samsvar med sakens dokumenter med
følgende endringer:
a)
b)
c)
d)
e)

Scenen i Badeparken skal ferdigstilles snarest.
Gjenværende badeanlegg i parken restaureres omgående.
Lekeplassen settes i stand og oppgraderes. Lekeplassen skal ikke flyttes fra
nåværende beliggenhet.
Murer og kanter mot sjøen utbedres umiddelbart.

Ovenstående tiltak skal startes opp så snart som praktisk mulig, utføres parallelt med
hverandre og prioriteres foran andre anbefalte tiltak i planen.

VURDERING
Info om Badeparken ligger på Frogn kommunes nettsider:
https://www.frogn.kommune.no/enheter/miljo-idrett-ogkommunalteknikk/parknaturfriluftslivfriomrader/badeparken/#heading-h3-1
https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/arbeidene-fortsetter-i-badeparken/
https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/brukerrad-for-badeparken/
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Avslutning
Det legges opp til å få en muntlig orientering om saken i møtet.
Ås, 25.03.2020
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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elever, foreldre, lærere, skolemyndigheter og politikere skaper sammen. Jeg vil berømme
de flinke skolene som har klart
å etablere så god kultur for læring.

undervisning

Nesodden
i toppsjiktet innen
grunnskole

Nesodden fortsetter å
klatre på kommunebarometerets grunnskolemåling. Av 422
kommuner
er
Nesodden nå rangert på 11. plass. Nesodden leverer altså blant de
beste skoleresultatene i landet ifølge kommunal rapport
sin sammenligning av landets
kommuner.
Nesodden fortsetter å klatre
på
kommunebarometerets
grunnskolemåling. Av 422
kommuner er Nesodden nå
rangert på 11. plass. Nesodden
leverer altså blant de beste skoleresultatene i landet ifølge
kommunal rapport sin sammenligning av landets kommuner.
Kommunebarometeret
er
Norges mest omfattende sjekk
av Kommune-Norge og en konkret analyse av hvordan den
enkelte kommune presterer,
målt mot resten av KommuneNorge.
Tallene i kommunebarometeret er i hovedsak hentet fra
Statistisk sentralbyrås Kostradatabase, supplert med andre
kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.
Kommunebarometeret er et
øyeblikksbilde av 2019, og viser
at det gjøres åpenbart meget
godt arbeid innen skolesektoren.
Nesoddskolen leverer gode
skoletjenester til elevene, og et
godt og inkluderende skolemiljø er en uvurderlig forutsetning
for læring.
Nesoddskolen
scorer
blant de aller beste skolekommunene i landet og har gjort
dette i flere år. Elevene trives i
hovedsak godt og de får god
støtte av lærerne. Kommunens
økonomiske ressursbruk ligger
også litt over gjennomsnittet i
Akershus.
Vi gleder oss over at den nye
miljøarbeiderfunksjonen fungerer så bra og at kommunedirektøren har videreført denne
funksjonen i et ellers trangt
budsjett.
Samarbeidet med foresatte er
viktig for å lykkes i læringsmiljøarbeidet og jeg tror det kan
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Cathrine Kjenner
Forsland,
Nesodden Arbeiderparti

badeparken

Stakkars
Badeparken

Verneforeningen slår
ring om ny områdeplan
Drøbak er i dag en av de viktigste trebyene i
Oslofjordområdet, og de reguleringsbestemmelsene som ivaretar verneverdiene i Gamle
Drøbak; Antikvarisk Spesialområde, er i ferd
med å gå ut på dato.
Riksantikvarens nye Bystrategi er et paradigmeskifte. Tidligere var det aktuelt med
kontrasterende tilskudd og tilbygg til verneverdige bygninger i vernesonen, nå skal nye
elementer forsterke og videreføre. Dette er et
vesentlig grep som sikrer en forsvarlig byreparasjon/byutvikling.
Dagens regler er unyansert og generelle for
hele vernesonen, de åpner for en forvitring av
nabolag til kulturverdiene i den del av byen
som er Verneforeningens primære fokusområde.
Med det nye forslaget vil Frogn kommune
styrke kulturminnevernet i kommunens
planverktøy. I dette inngår også Verneforeningen formål, om bevaring og videreføring
av den gamle trehusbebyggelsens integritet.
Vi har utfordringer i dag, når bygninger og
områder av mindre «betydning» tillates endret uten hensyn til det særegne i området.
Det nye forslaget innebærer sterkere grad av
hensyn som pålegges ved videreføring, byreparasjon og utvikling.
Verneforeningens Gamle Drøbak finner at

være mer å hente i systematisk
og god dialog mellom skole og
hjem.
Derfor har Arbeiderpartiet
foreslått å forbedre og utvide
samarbeidet om læringsmiljø.
Nesoddforeldrene har verdifulle ressurser som kan bidra inn i
skolen.
Selv om Nesodden produsere
gode skoleresultater, viser sko-

det nye planforslaget «Områderegulering
Gamle Drøbak», som nå ligger til politisk behandling, har en sterk grad av forståelse for de
enkelte byområders identitet og særegenheter. De fleste eiendommer er underlagt 1 av 18
hensynssoner, som for eksempel hensynssone 7 «sørlige del av Storgata», der nye tiltak
skal underordne og tilpasse seg særpreget i
den verneverdige bebyggelse i det omkringliggende området, ta hensyn til fjernvirkning
fra sjøen, utsyn fra de bakenforliggende, ikke
være dominerende, underordne seg etc.
Eiendommene i Gamle Drøbak er plassert i
fire ulike formålskategorier, som har fått egne
bestemmelser om vern, tilpasning, byreparasjon, og er gitt mulighet for endringer. Planen
gir vern gjennom tre prinsipper, generelle bestemmelser, bebyggelsens formål og tilpasninger av bebyggelse i hensynssonene.
Verneforeningen Gamle Drøbak mener at
det nye planforslaget er en godt gjennomtenkt og helhetlig plan, og vi oppfordrer politikerne til å sende forslaget ut på høring uten
ytterlige endringer. Lytt til folkets meninger
først!

leeiermeldingen at det er relativt stor variasjon mellom skolene i Nesodden kommune.
Disse forskjellene må vi analysere nærmere og jobbe systematisk med å jevne ut.
Arbeiderpartiet gleder
oss over gode tilbakemeldinger
på den nye miljøarbeiderstillingen, og at kommunedirektøren
har lyttet til våre innspill om å

Bjørn Loge,
leder i Verneforeningen, Drøbak

videreføre denne funksjonen i
et ellers trangt budsjett. Et godt
læringsmiljø er helt grunnleggende og en slik funksjon bidrar til å øke elevenes trivsel og
læringsutbytte ytterligere.
Nesoddskolen har tydelige
ambisjoner og jobber nå systematisk med å utvikle en felles
retning for grunnskolene i
kommunen.
Et godt læringsmiljø er noe

Det er synd på Badeparken. År
for år står det dårligere til, og ingen synes å bry seg. Til tross for
at vi har hatt skjøtselsplaner fra
ca. 2000 og frem til i dag. I 2000
ble Badeparken kommunens
Tusenårssted og vi optimister
trodde at nå ville noe skje. Vi
fikk en utbedret kafé med toaletter, lekeplass og bane for volleyball. De siste årene har ingenting skjedd. I fjor høst forelå
en revidert forvaltningsplan
med tilhørende skjøtselsplaner. Denne må jeg referere fra:
Det er satt av betydelige midler og ressurser på å forvalte
Drøbaks flotte perle, Badeparken.
(I november ble planen vedtatt med følgende endringer:)
a) Scenen ved Badeparken
ferdigstilles snarest.
b) Gjenværende badeanlegg i
parken restaureres omgående.
c) Lekeplassen settes i stand
og oppgraderes Lekeplassen
skal ikke flyttes fra nåværende
beliggenhet.
d) Murer og kanter mot sjøen
utbedres umiddelbart.
Ovenstående tiltak skal startes opp så snart som praktisk
mulig, utføres parallelt med
hverandre og prioriteres foran
andre anbefalte tiltak i planen.»
Det er da jeg spør meg selv:
Hvorfor gjøres det ingenting
når det finnes både midler og
ressurser? Hvor lenge skal administrasjon svikte? Tror man
virkelig at opprettelsen av et
Badeparkråd er løsningen? Et
råd uten myndighet og budsjett? Og endelig: Hvorfor er
ikke eldre representert i rådet.
Vi er mange som rusler i parken
og ser hvor dårlig det står til.
Under valgkampen i høst var
det bare Ap som hadde meninger om parken. Kanskje jeg
skulle spille ballen over til partiet og be om hjelp?
Erik Askautrud
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 11/20

Orientering om status for Bølgenprosjektet

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Frogn kommune

Saksnr.: 19/00063-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget v/FIKS sendte e-post, datert 09.01.2020, til Frogn kommune
v/rådmann med forespørsel om følgende:


Orientering om status for Bølgenprosjektet

Orienteringen om Bølgenprosjektet er todelt:
For det første gjelder det status for selve driften av prosjekt Bølgen bad- og
aktivitetssenter.
For det andre gjelder det rettstvisten Frogn kommune har med entreprenøren Hent
AS.
VURDERING
Info om Bølgenprosjektet ligger tilgjengelig på kommunens nettsider:
https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/rettsforhandlinger-bolgen/
https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/status-prosjekt-bolgen/
Avslutning
Det legges opp til en muntlig orientering om saken i møtet.
Ås, 25.03.2020
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Orientering om status for plan- og byggesak i Frogn kommune

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Frogn kommune

Saksnr.: 17/00236-9
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
Årsrapport byggesak 2019, SOM Frogn kommunens saksbehandlingstid og rutiner i
byggesaker, Svar på ytterligere informasjon om byggesaksavdelingens totale
restanser., Orienteringssak - Sivilombudsmannens tilbakemelding vedr. kommunens
saksbeh. i byggesaker , Supplering til brev av 14.11.19 - Undersøkelse Kommunenssaksbehandling i byggesaker, Svar på undersøkelse - Kommunens
saksbehandling i byggesaker, Sivilombudsmannens brev av 25.10.19 - Undersøkelse
- Kommunens saksbehandling i byggesaker
Øvrige dokumenter som ligger på saken:
Dato:
18.12.12

Utvalg
Kontrollutvalget

Saks nr.
41/12

16.09.13

Kontrollutvalget

21/13

31.03.14

Kontrollutvalget

9/14

27.10.14

Kontrollutvalget

37/14

08.06.15

Kontrollutvalget

21/15

27.11.17

Kontrollutvalget

31/17

26.08.19

Kontrollutvalget

23/19

28.10.19

Kontrollutvalget

29/19

Sakstittel
Forvaltningsrevisjonsrapport om
kommunens byggesaksbehandling
Rådmannens første tilbakemelding på
forvaltningsrevisjonsrapporten
Byggesaksbehandling
Rådmannens tilbakemelding –
forvaltningsrapport
byggesaksbehandlingen
Oppfølging plan- og
byggesaksbehandlingen
Dialog med rådmannen om
byggesaksbehandlingen
Byggesaksbehandlingen i kommunen
- rådmannens redegjørelse
Status byggesaksbehandling i
Frogn kommune
Orientering om digitalisering av
byggesaksarkivet m.m.

Arkivsak nr.

14/00148
14/00248
15/00167
17/00236
17/00236
17/00236

SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget v/FIKS sendte i e-post, datert 09.01.20, til Frogn kommune
v/rådmann med forespørsel om følgende:


Orientering om status byggesak, herunder bemanning og statistikk pr 31.12.19
samt status for digitalisering av byggesaksarkiv.
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Bakgrunn for saken
Kontrollutvalget vedtok 26.08.19 i sak 23/19 Status byggesaksbehandling i Frogn
kommune følgende:
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Saken følges opp innen 6 måneder.

Forvaltningsrevisjonsrapporten Byggesaksbehandling i Frogn kommune
Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeidet i 2012 en forvaltningsrevisjonsrapport om
byggesaksbehandling i Frogn kommune.
I rapporten kom revisjonen med følgende anbefalinger:
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 serviceerklæringer.
5. Administrasjonen bør påse at innstillingene til vedtak i tilstrekkelig grad drøfter de forhold
som vedtaket baseres på.

Rapporten er publisert på FIKS sine nettsider,
https://www.follofiks.no/forvaltningsrevisjon/frogn/
Sivilombudsmannens uttalelse
Sivilombudsmannen har i en uttalelse, datert 14.01.2020, gjennomgått Frogn
kommunes saksbehandlingstid og rutiner i byggesaker.
Sivilombudsmannen har påpekt følgende forhold:




Saksbehandlingstid og restanser
Informasjon til borgerne under sakens gang
Ulovlighetsoppfølging

Sivilombudsmannen har bedt om å bli orientert om utviklingen innen 15.mai 2020.
VURDERING
Vedlagt følger årsrapport byggesak 2019.
Vedlagt følger Sivilombudsmannens uttalelse samt Frogn kommunes tilbakemelding
til Sivilombudsmannen.
Avslutning
Det legges opp til en orientering om status i saken i møtet.
Ås, 25.03.2020
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Årsrapport 2019
Byggesaksavdelingen i Frogn

Therese Aas, Avdelingsleder, 16.03.2020
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Bakgrunn:
Byggesaksavdelingen har over lengre tid opplevd utfordringer med å behandle byggesaker innenfor
lovens frister. Historikken viser at avdelingen har hatt utfordringer knyttet til gjennomtrekk av
saksbehandlere. Sammen med underrapportering om manglende oversikt har dette ført til et stort
arbeidspress på gjenværende saksbehandlere. Da rådmannen ble oppmerksom på realiteten og etter
føringer fra politisk ledelse om å bedre situasjonen, har rådmannen gjort omfattende grep i ledelsen
og i forhold til bemanningssituasjonen i 2019. Rådmannen har i 2019 igangsatt et nødvendig
utviklingsløp ved byggesaksavdelingen. Utviklingsløpet har vært styrt av en gruppe bestående av
enhetsleder, fagleder/avdelingsleder og én erfaren byggesaksbehandler. Rådmannen har fulgt
arbeidet og vært informert underveis. Årsrapporten vil redegjøre for de grep som er gjort og
resultater som er oppnådd. Årets rapport inneholder tall rapportert inn til KOSTRA, men inneholder
også mer utfyllende informasjon enn det KOSTRA– tallene for 2019 forteller. Det er valgt å lage en
grundig rapport med bakgrunn i den situasjonen avdelingen har gjennomgått i 2019.

Mål for utviklingsarbeidet:
Tidlig i planleggingsfasen ble det besluttet følgende mål for utviklingsløpet:
1.
2.
3.
4.
5.

Byggesaker saksbehandles innen gitte tidsfrister i Plan- og bygningsloven
Gebyrinntekter sikres som følge av at frister overholdes
Restansene er håndtert og under god kontroll
Avdelingen har stabil bemanning og er robust nok til å takle uforutsette hendelser
Rådmannen får gjennomarbeidede og gode saksframlegg til folkevalgte, i rett tid

Ønskede effekter av målene:








Sikre at kommunen får gebyrinntekter som følge av rettidig saksbehandling
Bedre omdømme
Færre unødvendige henvendelser
God og forutsigbar forvaltning
Bedre samspill mellom kommune og innbygger/søkere, fellesskapskommunen
Sikre at opparbeidet kunnskap blir i kommunen
Medarbeidertilfredshet, yrkesstolthet, lav turnover

Plan for utvikling
Det ble tidlig i 2019 laget en utviklingsplan. Planen er revidert noe underveis. Endringer
fremkommer i parentes.
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Avdelingen oppnådde en raskere forbedring av avdelingens utfordringer enn først antatt. Avdelingen
hadde allerede i februar lagt ned et stort arbeid med å systematisere restanser, utarbeide bedre
rutiner og igangsatt en mer effektiv saksbehandling. Ved å systematisere sakene og organisere et
køsystem med strenge prioriteringer opplevde man økt effektivitet. Dette resulterte i at
utviklingsplanen ble revidert underveis.

Gjennomførte tiltak
I 2019 er det gjennomført en rekke tiltak for å bedre situasjonen på byggesak. Her nevnes de
viktigste.

Kartlegging av situasjonen og iverksetting av strakstiltak
November 2018 startet kartlegging av situasjonen ved byggesak. Det ble foretatt en opptelling av
antall ubehandlede søknader i avdelingen og alle porteføljene til saksbehandlerne ble gjennomgått
systematisk. Det ble videre sett på tidsbruken i avdelingen i forhold til effektiv saksbehandling, hvor
det fremkom at opp mot 40 % av tiden til saksbehandlere ble brukt til veiledning av publikum og
svare på henvendelser/purringer. Tallene ble brukt til å varsle rådmannen om situasjonen og
prognosen fremover. Det ble lagt frem hva som skulle til for å løse situasjonen. Rådmannen ble
varslet av avdelingen i desember 2018. Dette resulterte i rask reaksjon om iverksetting av strakstiltak
fra rådmannens side. Tiltakene ble presentert i kontrollutvalget i desember 2018. De første
strakstiltakene som ble godkjent iverksatt i desember var:
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Struktur på saksporteføljen
I perioden med oppskalering av byggesaksavdelingens størrelse og bruk av konsulenttjenester har
struktur på søknadsbunken vært avgjørende. Saksbehandlingssystemet Public 360 har betydelige
svakheter når det kommer til å beholde oversikt over saksmengden, spesielt når saksmengden
begynner å hope seg opp. For å beholde oversikt, sikre en forsvarlig porteføljestørrelse per
saksbehandler, og for å kunne gjøre riktige prioriteringer, ble derfor ubehandlede søknader satt inn i
et manuelt system i Excel. Det manuelle systemet gjorde det mulig å gjøre nødvendige sorteringer i
saksporteføljen og har vært i bruk siden mars 2019.

Rapporteringssystem og digitalisering
Det ble i desember åpnet for mulighet til å anskaffe bedre rapporteringssystem for å hente ut
nødvendig statistikk for styring og kontroll. Dessverre viste det seg at markedet hadde få systemer
tilgjengelig og ønsket system «Byggesaksregisteret» utarbeidet av NORKART, var ikke lengre
tilgjengelig for salg på nyåret 2019. Dette med bakgrunn i at leverandøren heller ønsket å satse på
salg av det digitale systemet «E-byggesak» hvor rapporteringsmuligheter på lik linje som
«Byggesaksregisteret» skulle være integrert. Rådmannen kunne gått til anskaffelse av et eget
styrings- og rapporteringssystem skreddersydd til behovet, men dette ble ansett som for kostbart og
tidkrevende i denne perioden hvor hovedprioritering måtte være å bygge ned restanser. Det ble
også ansett som for utfordrende å gå til anskaffelse av «E-byggesak» i 2019 på grunn av
utfordringene ellers i avdelingen. I 2020 er avdelingen mer robust og à jour og digitalisering av
byggesak må prioriteres.
Ansvarsfordeling og spesialisering
I 2019 ble byggesaksavdelingen oppdelt i følgende team:
Byggesaker
Restansenedbygging
Dele- og seksjoneringssaker
Klage- og ulovlighetsbehandling
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Inndelingen i team, spesielt på dele- og seksjoneringssaker og på klage- og ulovlighetsoppfølging, har
bidratt til økt grad av spesialisering. Dette har gitt god effekt på effektiviteten innenfor disse
sakstypene. Arbeid med sakstypene skiller seg i stor grad fra tradisjonell byggesaksbehandling, og
spesialiseringen har dermed bidratt til å redusere behovet for opplæring for resterende
saksbehandlere, som har kunnet prioritere å bli gode på sine kjerneoppgaver. Dette har videre
bidratt til at avdelingen har fått svært kompetente saksbehandlere innenfor sine arbeidsoppgaver.
Inndelingen i team har også gjort det enklere å fordele ansvar til teamledere som har fulgt opp
produksjonen innenfor sine ansvarsområder.

Rutiner
Våren 2019 ble det lagt ned betydelig arbeid i forbedring av avdelingens rutiner, maler og sjekklister.
Det var viktig å ha dette klart til de første nyansatte startet opp i mai.

Fakturering- effektivisering
Gjennom arbeidet med rutiner ble det særlig sett på faktureringsrutinene ved avdelingen opp mot
økonomiavdelingen. Det ble benyttet metoden LEAN og prosessen ble vesentlig forenklet både for
økonomiavdelingen som sender ut faktura, og for byggesaksbehandlerne som beregner og
utarbeider faktureringsgrunnlag.

Nytt ansvarsområde, avkjøringstillatelser:
Underveis i utviklingsløpet ble det oppdaget behov for bedre samarbeid opp mot veiavdelingen i
forhold til avkjøringstillatelser. Veiforvaltning består i dag av 2 personer, og har på lik linje med
byggesak kapasitetsproblemer i perioder på grunn av stor sakspågang. Avkjøringstillatelser fra
offentlig vei behandlet etter veiloven må foreligge for at bygningsmyndigheten kan ta stilling til ny
tomt/bolig- næring- eller fritidsbygg. Det er derfor nødvendig at denne søknadsprosessen både går
smidig for den som søker og kommunen som behandler saken. Behandlingen etter to regelverk
(veiloven og pbl.) har gjort at sakene tidligere ble behandlet i to forskjellige avdelinger (byggesak og
veiforvaltning). Veiavdelingen og byggesaksavdelingen har derfor gjennom metoden LEAN forbedret
prosessen. Endringene som er gjort er at byggesaksavdelingen behandler både avkjøringstillatelser
fra offentlig vei og byggesaken. Dette fører til en enklere prosess for søker som kan sende alle
søknadspapirer til én enhet i kommunen. I tillegg vil det spare behandlingstid for kommunen ved at
en avdeling behandler begge sakene under ett. I flere saker kan behandlingen etter veiloven inngå
som et separat vedtak i dele- eller byggetillatelsen. Byggesak innhenter veifaglig vurdering før det
fattes vedtak. I mange tilfeller gjøres dette enkelt ved at flere saker kan drøftes i et internt
avklaringsmøte. Arbeidet med avkjøringstillatelse er ikke gebyrbelagt og er beregnet til en 50 % stilling. Dette må tas høyde for i budsjett for 2021, da byggesaksavdelingen i utgangspunktet skal
være selvkostfinansiert.
Arbeidet er påbegynt høsten 2019 og er ikke ferdigutviklet. Det jobbes videre med prosessen i 2020.

Økonomi
Årsresultat- gebyrer
Ved inngangen av 2019 var rådmannen gjort oppmerksom på at 2019 ville få konsekvenser for
gebyrinntektene knyttet til byggesaker. Rådmannen gjorde ytterligere tiltak (enn de gjort i desember
2018) etter interne innspill fra byggesaksavdelingen i januar, og bemanningen ble økt vesentlig. Det
ble i tillegg innhentet bistand fra konsulenter for å få en raskere behandling av restansene. Dette
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førte til at avdelingen, på tross av en stor mengde gamle saker utgått på saksbehandlingsfrister
likevel oppnådde en solid gebyrinntekt, tett opp mot forventet i budsjett 2019.

Tapte gebyrer på grunn av fristoverskridelser
På grunn av lang saksbehandlingstid og kommunens fristoverskridelser i noen saker, er det i 2019
mistet gebyrer på ca 850 000,-. Dette er saker som hovedsakelig skulle vært behandlet i 2018 og
inngått i regnskapet for 2018, men tallene blir først synlige i 2019 når sakene er behandlet ferdig.

Piper
Kommunen mottok i 2019 klager på gebyrer fakturert for søknader om rehabilitering av piper. Dette
resulterte i at kommunen etter en grundig vurdering kom til at gebyr på ca. 13 000,- var urimelig og
over selvkost. Det ble vedtatt at gebyrer på pipesaker for 2019 skulle reduseres til totalt 4000,-. Alle
klagere fikk medhold og fikk gebyret redusert. Kommunen tok også kontakt med de øvrige som ikke
hadde klaget og tilbakebetalte beløpet som var fakturert for mye.
Totalt ble 12 saker omfattet av tilbakebetalingen.
Dette utgjortde ca 114 000,- og er tatt med i årsregnskapet.

Årsregnskap 2019

Tabellen viser utdrag av årsregnskapet hvor gebyrinntekter og selvkostgraden er markert i gult.

Sykefravær
Byggesaksavdelingen har i 2019 hatt lite fravær på grunn av sykdom. Avdelingen har imidlertid i
perioden hatt én ansatt i langtidssykemelding og én ansatt i 12 ukers fødselspermisjon.
Langtidssykemeldingen er ikke relatert til arbeidssituasjonen.
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Resultater
Avdelingen har svært begrenset verktøy for rapportering, styring og kontroll. Dette har vist seg å
være undervurdert tidligere år, hvor man ikke har klart å hente ut riktige tall for å danne et bilde over
situasjonen på byggesak. Det krever erfaring og god forståelse for faget for å forstå hvilke tall som
danner et riktig bilde av avdelingens oppgaver, forventninger til saksbehandlere, riktig bemanning og
kostnadsgrunnlag. Mangel på ledelse i avdelingen og sentrale tall rapportert til rådmannen har
åpenbart gjort det vanskelig for rådmannen å iverksette riktige tiltak tidligere. Tallene som her er
fremlagt er i stor grad tatt ut manuelt, og dette er svært ressurskrevende.
Byggesaksavdelingen har i 2019 hatt fokus på resultater og tallene er nøye gjennomgått. Likevel, på
grunn av få digitale rapporteringsmuligheter kan det være mindre feil i tallene.

Vedtak
I 2019 har behandling av innkomne søknader i stor grad blitt prioritert foran andre saker. Dette har
medført at veiledning av publikum ved telefontid, «drop- in» byggesaksveiledning på servicetorget og
forhåndskonferanser har vært lavere prioritert og viet mindre ressurser. Lovens krav til veiledning er
likevel oppfylt også i 2019. Avdelingen har stort sett, med unntak av sommermånedene hatt
telefontid og «drop-in» veiledning. Forhåndskonferanser ble i en periode besvart skriftlig der dette
var hensiktsmessig, men møte ble likevel tilbudt. Det ble ikke tatt betalt for den skriftlige
behandlingen av forhåndskonferansen. Skriftlige besvarelser av forhåndskonferanser viste seg å være
svært effektivt i en utfordrende periode og også gunstig for rekvirenten i mindre saker.
Vedtak produsert i 2019:

Avdelingen fatter en del flere vedtak gjennom året enn de som er knyttet opp mot byggesøknader.
Det kan være vedtak om uavhengig kontroll, utsatt iverksetting, klagebehandling, krav om dekning av
sakskostnader, pålegg i ulovlighetssaker, trekking av ansvarsretter etc. Oversikten viser alle vedtak
fattet av bygningsmyndigheten og politisk utvalg.
På tross av lang saksbehandlingstid er målet i kommuneplanen om 100 nye boliger nådd.
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Oversikt over søknader mottatt og behandlet
Tabellen viser en oversikt over de ulike søknadene som er behandlet i 2019.

Deling og seksjonering
Det planlegges styrking av bemanning for behandling av delesaker i 2020, da vi ser at disse sakene
ofte er kompliserte på grunn av få regulerte utbyggingsområder. Delingssøknader kommer derfor
stort sett på bakgrunn av kommuneplan, hvor det kreves vurderinger og koordinering opp mot andre
myndigheter. Dette er tidkrevende og mange av sakene utløser krav til dispensasjon. Frem til mai
2019 hadde avdelingen kun én saksbehandler på delesaker. Fra mai ble området styrket med én
nyansatt.

Klagebehandling
I 2019 opplevde vi en økning av klagesaker og klage på gebyr/reduksjon av gebyr. Dette er naturlig
sett i forhold til den økte produksjonen. På grunn av dette styrker vi bemanningen ved
klagebehandling i 2020. Alderssammensetningen i avdelingen er forholdsvis ung, og avdelingen har
siden mai ansatt syv nye saksbehandlere. Per 28.11.2019 jobbet to saksbehandlere med klagesak, og
vi planlegger å øke til fire som i perioder kan behandle klager. Klagesakene behandles i hovedsak av
jurister, og vi ser at en del av sakene er forholdsvis krevende. Det er utfordrende å sette nyansatte til
å behandle slik saker fordi det er viktig med god forståelse for forvaltningslov, plan- og bygningsloven
og arealplaner, i tillegg til innsikt og forståelse for skjæringspunktet mellom politikk og fag fordi alle
klagesaker fremmes for politisk behandling. Vi legger opp til at vi i 2020 har kapasitet til å sette inn et
noe større trykk på klagesakene.
Manglende delegert myndighet på første trinns klagebehandling vil etter vår vurdering fortsatt gi
utfordringer når det gjelder å overholde 8-ukersfristen som gjelder for klagebehandling. Det visse i
denne forbindelse til kritikken fra Sivilombudsmannens undersøkelse, mottatt i januar 2020.
Sivilombudsmannen ber kommunen organisere saksbehandlingen slik at klagefrister overholdes.
Dette er tema som vil bli drøftet med politisk ledelse, i forbindelse med revisjon av
delegeringsreglementet i inneværende kommunestyreperiode. Våre undersøkelser med andre
kommuner viser at klagebehandling i stor grad ikke er delegert til administrasjonen. Vår oppfatning
er at plan – og bygningslovens saksbehandlingsfrist for klagebehandling er for knapp med tanke på at
sakene skal være ferdigskrevet ca. 4 uker før politiske møter. Dette innebærer kun 4 uker til
forberedelse av klagen for behandling. Forventet saksbehandlingstid for klager i første del av 2020 er
ca. 5 mnd. Til orientering har vi undersøkt i andre kommuner, Nesodden, Vestby, Hurum, Røyken, Ås
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og Enebakk som også bekrefter utfordringer med å overholde lovpålagt saksbehandlingstid i
klagesaker.

Ulovlighetsoppfølging
Kommunen har plikt til å forfølge ulovligheter. Avdelingen har imidlertid på grunn av restanser ikke
hatt kapasitet til å prioritere ulovlighetssaker utover dem som anses å være til fare for helse, miljø og
sikkerhet. Det er åpnet noen få andre saker og totalt er det åpnet ca. 15 ulovlighetssaker i 2019. I
følge kommunen handlingsprogrammet for 2019 var det budsjettert med 1,5 millioner i inntekter
som følge av ulovlighetsoppfølging. Føringene fra kommunestyret via budsjettet var derfor at
bygningsmyndigheten skulle bruke muligheten i pbl. til å fakturere overtredelsesgebyr i
ulovlighetssaker.
Mot slutten av 2019 var kapasiteten i avdelingen noe bedre og man fant kapasitet til å pålegge
overtredelsesgebyr i de mest alvorlige sakene hvor tiltak var utført uten gitt tillatelse. Det ble varslet
overtredelsesgebyr i 4 saker, og disse sakene ble fremmet i Hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker (HMPB). Behandlingen i utvalget var grundig, og utvalget utsatte 2 av sakene for befaring
og disse sakene ble derfor ikke ferdigbehandlet før i 2020. Det ble gitt overtredelsesgebyr i 2 av
sakene i 2019.

Restanser
Restansenedbygging har vært en av hovedutfordringene for byggesaksavdelingen i 2018 og 2019. Fra
november 2018 har vi hatt oversikt over restansene. Vi startet strukturering og organisering av
restansene i januar/februar 2019. Dette har vært helt nødvendig for å løse situasjonen og danne et
bilde av selve restanseporteføljen.

Oversikt restanser
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Tabellen over viser oversikt over avdelingens restanser per 16.12.2019 og avdelingens utvikling fra
31.12.2018. og frem til 16.12.2019. Saker som avdelingen til enhver tid har til behandling må legges
til. Dette er ca. 100 saker. Det er rimelig at en avdeling på ca. 12- 13 ansatte har ca. 100 saker under
behandling. Da disse sakene er håndtert og fordelt ut til saksbehandlere, er det ikke hensiktsmessig
at disse ligger i kø hos leder.
Siste kvartal i 2019 ble flere saker aldri registrert på restanselisten på grunn av bedre kapasitet i
avdelingen. Denne tabellen gir derfor kun et bilde av avdelingens restanser og ikke faktisk
saksmengde. Alle igangsettingssøknader, endringssøknader, forhåndskonferanser, ferdigattester og
næringssaker ble siste kvartal stort sett behandlet uten at de var innom restanselisen.
Utviklingen av restanser i perioden mars – desember 2019.

Tallene er hentet fra tabellen over.

Saksbehandlingstider- tall fra november 2019
Saksbehandlingstider har dessverre ofte ikke vært overholdt i 2019. Det er alvorlig når lovpålagte
frister ikke overholdes og rådmannen tar situasjonen alvorlig. Dette er bakgrunnen for de store
grepene som rådmannen besluttet i januar 2019.
Sivilombudsmannen ble invitert til tilsyn i august 2019, og har siden foretatt en undersøkelse av
kommunens saksbehandlingstider i byggesaker. Undersøkelsen er utført i perioden oktober desember.
Tabellen under viser saksbehandlingstider som ble rapportert til Sivilombudsmannen i november
2019. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er ikke endret de siste månedene av 2019, og tallene fra
november gir et riktig bilde av situasjonen for 2019. Det er ressurskrevende å hente ut nye data fra
desember og gitt at man vet at saksbehandlingstidene ikke er endret, er det ikke brukt tid på å
oppdatere tallene. Imidlertid er det registrert at flere og flere av sakene siste del av 2019 ble
behandlet innenfor frister. Det nevnes særlig igangsettingstillatelser, endringstillatelser,
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ferdigattester og midlertidig brukstillatelser. Dette er saker som fra september ble fordelt
umiddelbart til saksbehandlere uten å måtte ligge i kø i restanselisten.

Tallene er hentet fra tabellen over.

Tilsyn
Follo byggetilsyn har utført tilsyn på vegne av kommunen også i 2019. 2019 var siste år med Follo
byggtilsyn på grunn av kommunesammenslåingen av Ski og Oppegård. Avtalen ble sagt opp i 2018 av
alle samarbeidskommunene.
Tilsynskontoret har utarbeidet egen årsrapport som er fremlagt for HMPB.
Totalt utførte tilsyn:
Follo byggetilsyn :

21 (noen tiltak har hatt flere tilsyn)
14
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Av tilsynene er det utført:
- 5 i eksisterende bygg
- 10 i nye bygg
- 10 byggeplasstilsyn
- 15 mindre tilsyn i tilknytning til vanlig saksbehandling av byggesaker
I desember 2019 vedtok kommunestyret interkommunalt samarbeid med Nesodden, Vestby, Ås og
Enebakk. Kontoret vil etableres i 2020.

Økt bemanning:
Et av de mest effektfulle tiltakene som ble iverksatt i 2019 var å øke bemanningen på avdelingen. En
tilnærmet dobling av avdelingens størrelse forutsetter naturligvis struktur på avdelingens
kjerneoppgaver og er ressurskrevende i form av opplæring på kort sikt, men tilstrekkelig bemanning
er en helt avgjørende innsatsfaktor dersom en byggesaksavdeling skal være rustet til å overholde
lovpålagte frister over tid.
Rekruttering av personell ble igangsatt januar 2019, med søknadsfrist i midten av februar 2019. Det
ble lyst ut 5 stillinger.

Antall jobbsøknader mottatt:

62 stk

Antall fast ansatt:

5 stk

Syrisk jurist på arbeidstrening:
(Ble senere ansatt i engasjement
med mentoroppfølging)
Ansatt flyttet internt fra annen
stilling i kommunen
Totalt nye ansatte i avdelingen:

1 stk

1 stk
7 stk

Avdelingen var fullbemannet fra september 2019 og bemanningssituasjonen per desember 2019 var
følgende:
Avdelingsleder:
1 stk
Saksbehandlere:
13 stk
Avdelingen har vært svært heldige som har fått tak i flinke saksbehandlere. Ingen av de nyansatte har
jobbet innenfor plan- og byggesaksområdet tidligere, men har tatt til seg kunnskap raskt og håndtert
utfordringer på en imponerende måte. Opplæring av nyansatte er likevel ressurskrevende.
Byggesaksbehandling krever innsikt i et fragmentert lovverk, samtidig som kjennskap til lokale planer
og praksis er avgjørende for riktig saksbehandling. Selv om de nyansatte har tatt til seg kunnskap
raskt må det understrekes at opplæring og oppfølging av nyansatte har vært ressurskrevende i en
periode hvor byggesaksavdelingen har vært under stort press.

Konsulentbistand
Etter føringer fra Hovedutvalget for Miljø, plan og byggesaker hvor det ble fremmet forslag om å ta i
bruk konsulenter for å bedre situasjonen ved avdelingen, valgte rådmannen å engasjere konsulenter.
Dette hadde tidligere ikke vært forsøkt innenfor byggesaksområdet.
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Rådmannen innvilget innkjøp av tjenester til 1,6 millioner inkl. mva. For å få mest ut av ressursene
ble det besluttet at byggesaksavdelingen ville ha nytte av to konsulenter i fulltidsstilling, med
arbeidsplass i konsulentens eget lokale. Dette på grunn av manglende kontorplasser på rådhuset, og
på grunn av ønske om en mest mulig selvstendig saksbehandling fra konsulentenes side. Det ble i
perioden april til juni gjennomført anbudsrunder for bistand med saksbehandling i samsvar med
reglene om offentlige anskaffelser. Det ble etterspurt bistand tilsvarende 2 fulltids
saksbehandlerstillinger. Det ble gjennomført til 2 konkurranser da ingen tilbud innkom etter første
utlysning. Det ble mottatt to tilbud som startet opp i august 2019. Oppstart ble satt til august på
grunn av ferieavvikling i konsulentfirmaene.
Engasjering av konsulenter krever likevel tett oppfølging, da det er behov klargjøring, oversendelse
og drøfting av saker for å sikre likebehandling, herunder sikre riktig forståelse av plangrunnlag osv.
For å sikre størst mulig effekt av konsulenttjenestene og for å sikre rask vedtaksproduksjon, ble det
besluttet at konsulentene ikke skulle bruke tid på opplæring i saksbehandlingssystemet (Public 360).
Opplæringen i kommunens systemer ble vurdert til å innebære for stor kostnad for kommunen både
i form av selve opplæringen og videre veiledning ved bruk av systemet. I tillegg ble det vurdert som
lite hensiktsmessig at konsulentene skulle bruke tid på henvendelser i form av telefon/e-post som
naturligvis måtte forventes etter utsendt vedtak. Systemet krever opplæring selv om man har god
datakompetanse fra før. Det ble ansett mest produktivt om konsulentene arbeidet i Word, men skrev
vedtak og brev i byggesaksmalene for så å sende over vedtak eller brev i den enkelte sak, som en
dedikert saksbehandler i kommunen kopierte over i vårt saksbehandlingssystem.
I perioden august – desember 2019 ble konsulentene tildelt ansvaret for 82 saker hvor det ble
produsert 32 mangelbrev og 34 vedtak. Tabellen under viser produksjonen til konsulentene. Når
man leser tallene må man merke seg at arbeidsmengden kan variere mye fra sak til sak, og at arbeid
med et mangelbrev kan være like ressurskrevende som et vedtak. Tallet «under behandling ved
slutt» er høyt fordi en del av sakene hvor det ble sendt mangelbrev er besvart av søker og saken er
derfor «klar til behandling». Dette tallet er derfor en kombinasjon av saker hvor det er innkommet
svar på mangelbrev (sak komplett til behandling) og saker hvor man venter på tilbakemelding etter
mangelbrev. Tallet er også høyt fordi det i noen saker både er sendt både mangelbrev og vedtak.
Antall «saker under behandling ved slutt» er summen av antall saker fordelt til konsulent minus
antall vedtak.
Oversikt over konsulentenes produksjon:
Stema rådgivning:
Antall saker fordelt:

41

Mangelbrev:

17

Vedtak

24

Saker under behandling ved slutt:

17

Norsk bygningsrådgivning:
Antall saker fordelt:

41

Mangelbrev:

15

Vedtak:

10

Saker under behandling ved slutt:

31
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Totalt:
Fordelte saker:

82

Mangelbrev:

32

Vedtak:

34

Saker under behandling ved slutt:

48

Oppfølging av konsulentene har beslaglagt omtrent en halv saksbehandlerstilling i perioden
konsulentene var engasjert. Dette arbeidet har omfattet koordinering, ekspedering, sette seg inn i og
kontrollere vedtak og mangelbrev. Etter at perioden med konsulentbistand var over ble det brukt 2-3
ukesverk på å gå gjennom resterende vedtak, oppdatere statistikk og sortere saker tilbake igjen i
fordelingslisten (køen).
Dersom det på et senere tidspunkt blir vurdert å benytte konsulenttjenester til nedbygging av
restanser på byggesaksavdelingen burde følgende erfaringer tas med i vurderingen:
-

Konsulenttjenester er en kostbar og ineffektiv måte å bygge ned restanser på
Samtidig kan det være et nyttig tiltak for å bli kvitt et etterslep på kort sikt (3-6 måneder)
Kvalifikasjonene til konsulentene er helt avgjørende for resultatet
Konsulenttjenester kan være et nyttig virkemiddel som avlastning av avdelingen i en periode
med opplæring av mange nyansatte

Kostnadene til konsulenttjenestene fremgår av tabellen under.

Utsikter 2020
Avdelingen opplever en bedret situasjon ved utgangen av 2019. Situasjonen er ikke løst, men
restanser er betydelig redusert og tiltakene har fungert. Avdelingen må fortsatt fokusere på
effektivisering og produksjon for å få ned saksbehandlingstiden. Avdelingen har mange unge
saksbehandlere og historikken med gjennomtrekk av saksbehandlere re må tas alvorlig.
Frogn kommune ligger vesentlig under lønnsnivået for byggesaksbehandlere i andre kommuner i
nærheten. Også i forhold til lønnsstatistikken til Tekna og Nito kommer Frogn kommune dårlig ut.
Det anses som en reell trussel om ikke saksbehandlere lønnes på nivå med andre kommuner og i
forhold til saksbehandleres innsats. Avdelingens bemanning har gjennom 2019 vist en solid innsats
og utholdenhet i en tøff arbeidssituasjon og det er særdeles viktig at ansatte opplever å bli anerkjent
for arbeidet som utføres ved avdelingen. Historikk tilsier at gjennomtrekk av saksbehandlere kan ha
grunnlag i mangel på riktig lønn og utfordringer på ledernivå.
Det er viktig i 2020 å stabilisere avdelingen slik at avdelingen blir robust nok til å tåle trykk over tid.
Avdelingen har i starten av 2020 mistet to erfarne saksbehandlere med stor arbeidskapasitet og med
tilleggsansvar utover alminnelig saksbehandling. Dette vil merkes selv om stillingene erstattes av nye
saksbehandlere. I tillegg må det forventes produksjonsnedgang som følge av Covid -19 situasjonen
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som per d.d er uavklart i forhold til konsekvenser og varighet med hensyn på endring av
arbeidssituasjon.
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Uttalelse

Sak: 2019/4150

Frogn kommunens saksbehandlingstid og rutiner i byggesaker

Ombudsmannen har av eget tiltak undersøkt saksbehandlingstid og rutiner ved
byggesaksavdelingen i Frogn kommune. Ombudsmannen har særlig sett på
saksbehandlingstid for byggesøknader og klager i byggesaker, samt kommunens rutiner for
informasjon til søkerne under sakens gang.
Kommunen har opplyst at de har iverksatt flere tiltak på byggesaksavdelingen.
Ombudsmannen påpeker likevel at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for
byggesøknader og behandling av byggesaksklager, er for lang. I mange saker er ikke
saksbehandlingsfristene i forvaltningsloven, plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften
overholdt. I flere saker er det heller ikke sendt tilfredsstillende foreløpige svar,
forsinkelsesmeldinger eller svar på henvendelser fra søkere. Kommunen har opplyst at
saksbehandlingsreglene nå følges for nye saker.
Ombudsmannen forutsetter at kommunen bemanner byggesaksavdelingen og organiserer
arbeidet slik at den kan oppfylle lovpålagte plikter for saksbehandlingstid, informasjon til
borgerne og til å forfølge ulovlige forhold.

Sakens bakgrunn
Ombudsmannen kritiserte saksbehandlingstiden i byggesaksavdelingen i Frogn kommune i
to uttalelser 9. november 2018 i ombudsmannssakene 2018/3169 og 2018/2360.
I tiden etter uttalelsene mottok ombudsmannen flere klager på sen saksbehandling og
manglende svar på henvendelser, særlig i saker som gjaldt søknader om byggetillatelse. På
denne bakgrunn besluttet vi å stille kommunen noen spørsmål knyttet til saksbehandlingstid
og saksbehandlingsrutiner, særlig for søknader om byggetillatelse.
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Våre undersøkelser
Vi ba om å få opplyst antall uavsluttede saker som gjaldt søknader om tillatelse for
søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-2.
Frogn kommune opplyste at det totale antallet uavsluttede saker på hele avdelingen var 155
per 16. desember 2019. Slik vi forstår det var 104 av sakene byggesøknader og 25
klagesaker. De resterende sakene dreide seg om ferdigattest, forhåndskonferanser og deleog seksjoneringssaker. De fleste av sakene var fordelt til saksbehandlerne og under
behandling.
Videre ba vi om å få opplyst gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknad om tillatelse
etter pbl. § 20-2, og for klager på avslag på søknad om søknadspliktige tiltak.
Kommunen oversendte en oversikt over gjennomsnittlig saksbehandlingstid for saker
behandlet i 2019 for ulike sakskategorier. Oversikten viser at gjennomsnittlig
saksbehandlingstid for søknader om tillatelse til tiltak som omfattes av pbl. § 20-3 og pbl.
§ 20-4, jf. pbl § 20-2 andre ledd, altså saker der saksbehandlingsfristen er tre uker, var
henholdsvis ca. 190 dager og 180 dager.
For ett-trinnssøknader, der saksbehandlingsfristen er 12 uker, var gjennomsnittlig
saksbehandlingstid ca. 310 dager. For dispensasjonssaker var gjennomsnittlig
saksbehandlingstid ca. 190 dager.
Kommunen påpekte at saksbehandlingstiden for ett-trinnssøknader var særlig høy fordi det
var noen enkeltsaker «som har blitt liggende opp til 3 år», og at det for dispensasjonssaker
fantes enkelttilfeller som var «opp til 2-3 år gamle». For klagesaker var den gjennomsnittlige
saksbehandlingstiden på rundt 320 dager, mens den delen av klagesakene der det ble klaget
på avslag, hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 239 dager.
Vi ba kommunen videre om å redegjøre nærmere for igangsatte tiltak for å bedre
saksbehandlingstiden, samt oppgi hvilken effekt tiltakene hadde hatt på
saksbehandlingstiden og størrelse på restansene.
Høsten 2018 ble det gjennomført en kartlegging av avdelingens tidsbruk, og fra desember
2018 sendte kommunen rutinemessig ut informasjon om at det må forventes en
saksbehandlingstid på opp mot 6-12 måneder. Enkelte sakstyper ble nedprioritert, og det ble
opplyst i de foreløpige svarbrevene at kommunen «Ikke [hadde] mulighet til å prioritere å
svare på spørsmål om saksbehandlingstid». Det ble prioritert å nedarbeide restansene.
Kommunen svarte videre at det ble gjort interne endringer blant annet ved at
saksbehandleres porteføljer ble gjennomgått og redusert. I februar 2019 ble det opprettet
en arbeidsgruppe som hadde som formål å sikre at avdelingen «gjenoppretter en forsvarlig
og god byggesaksbehandling». Kommunen nedla også en betydelig innsats i systematisering
av restansene slik at mengden ubehandlede saker ble oversiktlig og mer håndterbare. Det
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ble også opprettet et «køsystem som ble strengt styrt av fagansvarlig», og et eget team for
arbeid med klagesaker.
Fra mai til september 2019 ble byggesaksavdelingen styrket med sju nye saksbehandlere, og
fra august 2019 ble det engasjert to konsulenter på fulltid for å bistå kommunen med
restansenedbygging. Det var i tillegg utført omfattende arbeid knyttet til rutiner og
internkontroll.
Kommunen opplyste at tiltakene hadde hatt god effekt og at avdelingen per november 2019
ikke hadde store restanser. Fra august 2019 hadde forhåndskonferanser,
igangsettingstillatelser, brukstillatelser og endringssøknader blitt behandlet innen
saksbehandlingsfristene. I oktober og november hadde kommunen i stor grad overholdt 3 og
12-ukersfristene i andre søknadstyper. Kommunen presiserte at «enkelte fortsatt [vil]
oppleve noe lang saksbehandlingstid», men at de gamle sakene forventes behandlet før
nyttår 2020.
Til vårt spørsmål om det var planlagt nye tiltak for å forbedre saksbehandlingstiden svarte
kommunen at den skal jobbe ytterligere med spesialisering og fortsette
månedsplanleggingen som hadde foregått siden juni 2019. Videre ønsket kommunen å
forbedre mottak av søknader, slik at alle søknader vil bli gjennomgått innen tre uker.
Fokusområdet vil være å forbedre saksbehandlingstiden på 12-ukerssakene og klagesakene.
På spørsmål herfra svarte kommunen at målet er at fristene for behandling av bygge- og
dispensasjonssøknader skal overholdes innen 1. mai 2020.
Vi ba også kommunen om å redegjøre for gjeldende rutiner for utsendelse av foreløpige svar
i saker etter pbl. § 20-2 og hvilke opplysninger som blir gitt i eventuelle foreløpige svar.
Kommunen svarte at alle digitale forsendelser får et umiddelbart svar om at saken er
mottatt, og at det sendes et foreløpig svarbrev innen tre uker der det blir redegjort for
antatt saksbehandlingstid. Kommunen svarte videre at det i 2018 og deler av 2019 har «tatt
noe lengre tid enn 3 uker før det er gitt foreløpig svar». Grunnet bedre oversikt per
november 2019 ville kommunen nå følge opp sakene og sende orientering om forsinkelse
der det er nødvendig. I 2018 og særlig første del av 2019 hadde dette blitt nedprioritert.
Kommunen opplyste videre at henvendelser fra søkere under behandling av saken ble
besvart, men at den i 2018 og deler av 2019 ikke hadde hatt kapasitet til å besvare alle
henvendelser underveis. Kommunen jobbet med å forbedre seg på dette området.
Ombudsmannens syn på saken
1. Saksbehandlingstid og restanser
Det følger av forvaltningsloven § 11 a første ledd, jf. pbl. § 1-9, at kommunen skal forberede
og avgjøre saker «uten ugrunnet opphold». I plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften
er det også satt særskilte saksbehandlingsfrister for enkelte sakstyper.
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Etter pbl. § 21-7 første ledd første setning skal søknad om tillatelse etter § 20-2 avgjøres av
kommunene «innen tolv uker etter at fullstendig søknad foreligger, med mindre annet følger
av andre eller tredje ledd». I andre og tredje ledd er det oppgitt sakstyper der
saksbehandlingsfristen er tre uker. For søknader som krever dispensasjon fra plan eller
planbestemmelser, er fristen 12 uker. Klagesaker skal forberedes av kommunen og sendes
klageinstansen så snart saken er tilrettelagt, og senest innen åtte uker, jf.
Byggesaksforskriften § 7-1 bokstav c.
Frogn kommune har over tid har hatt store utfordringer med å overholde
saksbehandlingsfristene i forvaltningsloven, plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften.
Klagene hit og svaret fra kommunen viser dette. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden
for behandling av byggesøknader, dispensasjonssøknader og klager i byggesaker er for høy,
og over gjeldende frister. Situasjonen har vært slik over tid.
Det er svært uheldig at kommunen er kommet i en situasjon der også lovbestemte
saksbehandlingsfrister har blitt brutt over tid. Fristene er gitt for å bidra til effektivitet og
større forutsigbarhet i byggesaksbehandlingen. De er ikke veiledende, men utgjør en
forpliktelse for kommunen som gjelder i hver enkelt sak. Ikke bare hensynet til den enkelte
søker, men også hensynet til borgernes respekt for forvaltningen og for rettsregler, tilsier at
kommunen må sørge for å overholde saksbehandlingsfristene.
I svaret hit har kommunen redegjort for tiltakene som er iverksatt. Hovedtiltakene kan
oppsummeres med flere saksbehandlere og forbedring av interne rutiner ved
saksbehandlingen. Ifølge kommunen har tiltakene hatt god effekt, og svaret fra kommunen
viser at saksbehandlingstiden og restansene går i riktig retning. Kommunen synes imidlertid
fortsatt å ha utfordringer, blant annet ved at flere eldre saker fremdeles ikke er avsluttet.
Ett av grepene kommunen har tatt, er å redusere antall saker for hver saksbehandler. Dette
har resultert i at ikke alle innkomne saker har en saksbehandler, de blir fordelt etter hvert
som saksbehandlerne får ledig kapasitet. Systemet minner om det ombudsmannen tidligere
har kalt en siloordning.
Ombudsmannen har i utgangspunktet ikke noe å utsette på en slik arbeidsmåte.
Forutsetningen er imidlertid at kommunen sørger for at saksbehandlingen organiseres slik at
det er gode rutiner for hvordan kommunen gir informasjon til søkerne om
saksbehandlingen, og for håndteringen av muntlige og skriftlige henvendelser fra parter,
mens saken blir liggende i påvente av fordeling. Ombudsmannen forutsetter at kommunen
har forsvarlige rutiner for dette.
Når det gjelder klagebehandling opplyste kommunen at gjennomsnittlig saksbehandlingstid
for de klagesakene som skulle/skal til politisk behandling i Hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker hhv. 11. desember 2019 og 27. januar 2020, er på 208 og 147 dager. Dette er en
positiv utvikling fra gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2019 på 320 dager. Kommunen
opplyste imidlertid at det vil bli vanskelig å overholde fristen i klagesakene, fordi de skal
behandles politisk og det ikke er anledning til å «ta enkelte klagesaker delegert».
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Ombudsmannen må være tilbakeholden med å uttale seg om hvordan kommunen skal
organisere klagesaksbehandlingen. Det er kommunens ansvar å organisere
saksbehandlingen slik at lovens frister overholdes. Kommunen må forholde seg til den fristen
som gjelder i loven, og innrette sin saksbehandling deretter. Slik kommunen organiserer
klagesaksbehandlingen i dag, synes den ikke å være i stand til å oppfylle lovens frist.
Ombudsmannen ber derfor kommunen å iverksette tiltak som sikrer overholdelse av åtteukers fristen.
2. Informasjon til borgerne under sakens gang
Det følger av forvaltningsloven § 11 a tredje ledd at i saker som gjelder enkeltvedtak skal det
gis et foreløpig svar dersom henvendelsen ikke kan besvares i løpet av en måned etter at
den er mottatt. I svaret skal det redegjøres for grunnen til at henvendelsen ikke kan
behandles tidligere, og «såvidt mulig» opplyse når svar kan forventes, jf. annet ledd.
Ombudsmannen har lagt til grunn at det i det foreløpige svaret skal opplyses om den
lovpålagte behandlingsfristen og om reell forventet saksbehandlingstid. I tillegg følger det av
god forvaltningsskikk at skriftlige henvendelser under sakens gang, skal besvares innen
rimelig tid. Plikten til å sende foreløpige svar gjelder ikke bare når kommunen mottar en ny
sak, men også når henvendelser i eldre saker ikke blir besvart uten at det tar
uforholdsmessig lang tid. God forvaltningsskikk tilsier også at forvaltningen orienterer
partene dersom fristene i de foreløpige svarene ikke kan overholdes, og at det opplyses om
årsaken til at en sak er forsinket og når saken kan antas ferdigbehandlet.
I svaret hit har kommunen som nevnt erkjent at det i 2018 og deler av 2019 ikke har
overholdt gjeldende regelverk på dette punktet. Henvendelser hit har også gitt et inntrykk av
at mange opplever ikke å få noen respons fra kommunen over lang tid.
Ombudsmannen har forståelse for at kommunen har måttet gjøre prioriteringer og
iverksette tiltak for å få ned restansene og saksbehandlingstiden. Det er likevel svært uheldig
at kommunen har nedprioritert den lovpålagte plikten til om å informere borgerne under
sakens gang. Borgerne vil, spesielt der saksbehandlingen er lang, ha behov for å bli orientert
underveis. Henvendelsene hit viser dette.
Ombudsmannen forstår kommunen slik at det nå rutinemessig blir sendt ut foreløpige svar i
saker som ikke blir avgjort innen tre uker, og at det ikke lenger blir informert om at
saksbehandlingstiden vil være mellom 6 og 12 måneder.
Ombudsmannen legger etter dette til grunn at kommunen har etablert gode rutiner både for
å sende foreløpige svar og forsinkelsesmeldinger, besvare henvendelser og sørge for at
borgerne får den informasjonen de har krav på under sakens gang.
3. Ulovlighetsoppfølging
Undersøkelsene herfra knyttet seg til behandling av byggesøknader og klager i byggesaker.
Kommunen ga imidlertid en redegjørelse for oppfølgingen av ulovlige forhold som
ombudsmannen finner det naturlig å kommentere.
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Kommunen har opplyst at den ikke har kunnet prioritere ulovlighetsoppfølging de siste
årene, og at den har «lister med opptil 300 mulige ulovlige tiltak som kan tas tak i».
Ulovlighetsoppfølging vil være et av fokusområdene i 2020.
Etter plan- og bygningsloven § 1-4 første ledd skal kommunen «påse at plan- og
bygningslovgivningen overholdes i kommunen». Det følger videre at pbl. § 32-1 at
kommunen har en plikt til å forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av
denne loven, med mindre overtredelsen er av «mindre betydning».
Ombudsmannen finner grunn til å minne kommunen om denne plikten. Kommunen må
sørge for at byggesaksavdelingen er i stand til å oppfylle sin plikt til å forfølge ulovlige
forhold i kommunen. En systematisk nedprioritering av ulovlighetsoppfølging kan svekke
plan- og bygningslovens funksjon og tilsidesette hensynene som reglene i plan- og
bygningsloven skal ivareta. Det er om ikke annet positivt at ulovlighetsoppfølging er et
fokusområde i 2020.
Konklusjon
Ombudsmannen har av eget tiltak undersøkt saksbehandlingstid og rutiner ved
byggesaksavdelingen i Frogn kommune. Ombudsmannen har særlig sett på
saksbehandlingstid for byggesøknader og klager i byggesaker, samt kommunens rutiner for
informasjon til søkerne under sakens gang.
Kommunen har opplyst at de har iverksatt flere tiltak på byggesaksavdelingen.
Ombudsmannen vil likevel påpeke at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for
byggesøknader og behandling av byggesaksklager er for lang. I mange saker er ikke
saksbehandlingsfristene i forvaltningsloven, plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften
overholdt. I flere saker er det heller ikke sendt tilfredsstillende foreløpige svar,
forsinkelsesmeldinger eller svar på henvendelser fra søkere. Kommunen har opplyst at
saksbehandlingsreglene nå følges for nye saker.
Ombudsmannen forutsetter at kommunen bemanner byggesaksavdelingen og organiserer
arbeidet slik at avdelingen kan oppfylle lovpålagt plikter for saksbehandlingstid, informasjon
til borgerne og til å forfølge ulovlige forhold.
Ombudsmannen ber om å bli orientert om utviklingen innen 15. mai 2020.
Oslo, 14.01.2020

Bjørn Dæhlin
kst. sivilombudsmann

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet underskrift.
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Frogn kommune
Enhet for teknisk drift og forvaltning - Byggesak
Unntatt offentlighet etter

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS

Deres ref.

Vår ref.
19/03307-5

Saksbehandler
Therese Aas

Dato
16.12.2019

Svar på ytterligere informasjon om byggesaksavdelingens totale
restanser.
Jeg viser til telefonsamtale med Klakegg og e-post av 09.12.2019 hvor det ble
etterspurt ytterligere dokumentasjon på avdelingens totale restanser.
Opprinnelig oversendelse av 14.11.2019 viste kun en detaljert oversikt over saker i
kø i avdelingen, og ikke en detaljert oversikt over saker under behandling utover at
det ble oppgitt at avdelingen har til enhver til ca. 100 saker til behandling.
Diagrammet under viser den totale oversikt over restanser i avdelingen, inkludert
saker som er fordelt ut til saksbehandlere. Sammenligner man diagrammet med
diagrammet oversendt 14.11.2019 i tillegg til opplysninger gitt om saker under
behandling, ser man at antall restanser samsvarer med opplysninger gitt i tidligere
oversendelse.
Sakstype
Næring/infrastruktur:
Nybygg bolig:
Annet
bolig:
Nybygg fritidsbolig:
Annet fritidsbolig:
Ferdigattest
Brukstillatelse
Forhåndskonferanser:
Klagesaker
Delesaker
Seksjoneringssaker
Totalt
Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Totalt
10
11
39
13
31
2
0
2
25
16
6
155
Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 DRØBAK
www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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Total saksmengde 16.12.2019
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Med hilsen

Therese Aas
Saksbehandler
Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlegg:

Kopi:
Rådmannsgruppen
Rådmannsgruppen
Enhet for teknisk drift
og forvaltning

Harald Karsten
Hermansen
Hilde Gunn Bjelde
Gro Ravne

Frogn kommune- Enhet for teknisk drift og forvaltning - Byggesak
Vår ref.: 19/03307-5

Postboks 10

1441 DRØBAK

Postboks 10
Postboks 10

1441 DRØBAK
1441 DRØBAK
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Mottaker:
Fylkesmannen i
Oslo og Viken

Postboks 325

Frogn kommune- Enhet for teknisk drift og forvaltning - Byggesak
Vår ref.: 19/03307-5

1502 MOSS
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Frogn kommune
Enhet for teknisk drift og forvaltning - Byggesak

Notat
Til

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 19-23

Fra
Saksbehandler
Vår ref.

Therese Aas
19/03307-3

Dato:
10.02.2020

14.02.2020

Orienteringssak - Sivilombudsmannens tilbakemelding vedr. kommunens
saksbehandling i byggesaker.
Rådmannen ønsker å informere Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker om at
Sivilombudsmannen har gjennomført undersøkelser vedrørende kommunens
saksbehandling i byggesaker.
Undersøkelsen har pågått i perioden oktober – desember 2019.
Om undersøkelsen:
Sivilombudsmannen har kort oppsummert etterspurt informasjon om kommunens
restanser, saksbehandlingstid og hvilke tiltak som er iverksatt for å bedre
saksbehandlingstiden. Det er også etterspurt informasjon om hvilken informasjon
som er sendt ut til innbyggere i forbindelse med lang saksbehandlingstid.
Sivilombudsmannen konkluderer med:
«...den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for byggesøknader og behandling av
byggesaksklager er for lang. I mange saker er ikke saksbehandlingsfristene i
forvaltningsloven, plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften overholdt. I flere saker
er det heller ikke sendt tilfredsstillende foreløpige svar, forsinkelsesmeldinger eller svar
på henvendelser fra søkere. Kommunen har opplyst at saksbehandlingsreglene nå
følges for nye saker.
Ombudsmannen forutsetter at kommunen bemanner byggesaksavdelingen og
organiserer arbeidet slik at avdelingen kan oppfylle lovpålagt plikter for
saksbehandlingstid, informasjon til borgerne og til å forfølge ulovlige forhold.»

Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 DRØBAK
www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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Kommunens klagebehandling:
I Sivilombudsmannens tilbakemelding påpekes det særlig at kommunen må
organisere seg slik at også klagefrister overholdes. Fristen fra en klage mottas til den
skal være behandlet av kommunen er kort – åtte uker. I tilbakemeldingen heter det:
«Det er kommunens ansvar å organisere saksbehandlingen slik at lovens frister
overholdes. Kommunen må forholde seg til den fristen som gjelder i loven, og innrette sin
saksbehandling deretter. Slik kommunen organiserer klagesaksbehandlingen i dag,
synes den ikke å være i stand til å oppfylle lovens frist.»

Kommunen mottok i overkant av 60 klager i 2019. Dette tilsvarer èn fulltids
saksbehandlerstilling. Slik klagebehandlingen er organisert i dag, hvor alle klager må
fremmes for politisk behandling har ikke administrasjonen mulighet til å overholde
disse fristene.
Utvalget anbefales etter føringene fra Sivilombudsmannen å vurdere en bedre
håndtering og behandling av klager slik at fristene i større grad overholdes. Det er
viktig å merke seg at med dagens ordning har administrasjonen kun ca 4 uker på å
forberede en klage for behandling, da skrivefristen i politiske saker er ca 4 uker før
utvalgsmøtene. I denne perioden skal alle parter gis mulighet til å uttale seg og
administrasjonen skal påse at saken er tilstrekkelig opplyst før saken kan klargjøres
for utvalgsbehandling. Dette er ofte tidkrevende arbeid, og saksbehandlingstiden
overskrides i alle saker.
For at kommunen bedre skal overholde saksbehandlingstiden i klagesaker, kan
utvalget vurdere hyppigere utvalgsmøter, delegering av enkelte sakstyper til
administrasjonen for direkte oversendelse til Fylkesmannen, be om befaring før
saken tas opp i utvalget (saken er offentlig 10-7 dager uker før utvalgsmøte), etc.
Eksempel på saker som kan vurderes å gi administrasjonen utvidet myndighet til å
avgjøre, kan være saker hvor administrasjonen mener det er riktig å ta klagen til
følge, saker som er av ikke-prinsipiell betydning, og/eller saker som av karakter er lik
andre saker der politikk har avgjort og det foreligger grunnlag for presedens.
Rådmannen er kjent med at dette er vanlig delegasjonspraksis i flere kommuner, og
vil komme tilbake til konkret vurdering av temaet, i forbindelse med rullering av
delegasjonsreglementet.
Vedlagt ligger Sivilombudsmannens brev, kommunens redegjørelse og
Sivilombudsmannens tilbakemelding av 14.01.2020.
Sivilombudsmannen ber om ny oppdatering om utviklingen i avdelingen innen
15.05.2020.

Therese Aas
Saksbehandler
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Frogn kommune
Enhet for teknisk drift og forvaltning - Byggesak
Sivilombudsmannen
Postboks 3 Sentrum
0101 OSLO

Deres ref.

Vår ref.
19/03307-4

Saksbehandler
Therese Aas

Dato
15.11.2019

Supplering til brev av 14.11.2019- Undersøkelse - Kommunens
saksbehandling i byggesaker
Vi beklager at brev av 14.11.2019 ikke inneholdt svar på de siste punktene i brev fra
Sivilombudsmannen, datert 25.10.2019 (ref. 19/4150). Her følger derfor suppleringer.

8.

Kommunen bes redegjøre for gjeldende rutiner for utsendelse av
foreløpige svar i saker etter pbl. 20-2 og hvilke opplysninger som blir gitt
og eventuelle foreløpige svar.

Alle digitale forsendelser som mottas av kommunen får umiddelbart svar fra
arkivtjenesten om at saken er mottatt. Dette er et standardsvar, og arkivtjenesten
bekrefter kun at saken er mottatt hos kommunen.
Når saken er registrert i saksbehandlingssystemet sender så byggesaksavdelingen
et foreløpig svar på søknaden. De foreløpig svarbrevet sendes innen 3 uker og
redegjør for antatt saksbehandlingstid. I saker med lovpålagt saksbehandlingstid på
3 uker og som behandles innen fristen, behandles saken direkte uten foreløpig svar.
I 2018 og deler av 2019 ser vi at det har tatt noe lengre tid enn 3 uker før det er gitt
foreløpig svar.

9.

Blir det sendt forsinkelsesmeldinger dersom saken tar lenger tid enn
søker har fått opplyst?

På dette området har kommunen per november 2019 bedre oversikt og vil følge opp
sakene og sende svar dersom det må forventes lenger tid enn det søker opprinnelig
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har fått opplyst. I 2018 og særlig første halvdel av 2019, har dette dessverre blitt
lavere prioritert, da fokus har vært å få oversikt over restanser, systematisere sakene
og saksbehandle saker. Det har vært helt nødvendig å prioritere å lage en god
systematisk oversikt for at situasjonen ikke skulle vedvare over enda lengre tid. Det
har også vært nødvendig å prioritere forbedring av rutiner, ansettelser, etablering av
konsulentavtaler og opplæring av nye saksbehandlere. Dette har beslaglagt store
ressurser, særlig første del av 2019, men har samtidig ført til at situasjonen har
bedret seg raskere enn først antatt.

10.

Blir henvendelser fra søkere under behandling av saken besvart?

Ja, henvendelser fra søkere under behandling av saken blir besvart. Vi jobber fortsatt
med å forbedre oss på dette området, og målet er at alle henvendelser blir besvart
senest innen 3 uker. Dette opplever vi at vi klarer i nyere saker.
I 2018 og deler av 2019 har vi ikke hatt kapasitet til å besvare alle henvendelser
underveis. Før endringene i avdelingen startet, brukte saksbehandlere svært mye av
arbeidstiden på å svare på purringer og henvendelser. Dette bidro til ytterligere
lengre saksbehandling i saker. Se vedlagt notat i forrige brev av 14.11.2019 for
oversikt over tidsbruk før og etter tiltak.

Med hilsen

Therese Aas
Fagleder byggesak
Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Frogn kommune
Enhet for teknisk drift og forvaltning - Byggesak
Sivilombudsmannen
Postboks 3 Sentrum
0101 OSLO

Deres ref.

Vår ref.
19/03307-2

Saksbehandler
Therese Aas

Dato
14.11.2019

Svar på undersøkelse - Kommunens saksbehandling i byggesaker
Vi viser til Sivilombudsmannens brev av 25.10.2019 hvor det ønskes en redegjørelse for kommunens
saksbehandlingstid i byggesaker. Bakgrunn for Sivilombudsmannens brev er henvendelser knyttet til
lang saksbehandlingstid i byggesaker, fra november 2018 og frem til oktober 2019.
Frogn kommune redegjorde for avdelingens status i brev til Sivilombudsmannen 24.06.2019, sak
2019/2573, og inviterte den gang Sivilombudsmannen til å føre tilsyn ved avdelingen.
Sivilombudsmannen så ikke grunnlag for dette på daværende tidspunkt, men ønsker nå en
redegjørelse fra kommunen.
Vi vil i dette redegjøre for punktene som Sivilombudsmannen etterspør.

1

Antall uavsluttede saker som gjelder søknader som tillatelse etter pbl. § 20-2.
Spørsmålet oppfattes noe uklart og vi velger å gi to svar på dette spørsmålet.
1. Avdelingen av 1080 pågående saker. Dette er saker som er under behandling og gir et
bilde av aktiviteten i avdelingen. Disse sakene er saker hvor det er behandlet søknader,
for eksempel gitt rammetillatelse og venter på søknad om igangsettingstillatelser,
endringssøknader eller ferdigattest. Det kan også være andre saker som ikke er avsluttet
med ferdigattest. I disse sakene kan det også være saker hvor det har vært en dialog i
forkant av søknad, men hvor søknaden er under behandling.
Per 28.10.2019 har vi ca. 100 aktive saker i avdelingen. Dette er saker som avdelingens
saksbehandlere arbeider aktivt med. De resterende 980 sakene kan være passive i
perioder og bli aktive når kommunen mottar ny dokumentasjon/søknad etc. i saken.
Avdelingen har i 2019 hatt fokus på å avslutte saker som er ferdigbehandlet slik at ikke
disse sakene ligger i systemet unødvendig lenge uten at det skjer noe i saken. I november
2018 hadde vi til sammenligning ca. 1200 aktive saker under behandling. Fortsatt jobber
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avdelingen med å avslutte saker som er ferdige. Dette er ikke prioritert like høyt som
behandling av innkommede søknader, dette arbeidet vil derfor måtte videreføres også i
2020.
2. Oversikt over avdelingens restanser per 28.10.2019 og avdelingens utvikling fra
31.12.2018.

Tabellen over viser at avdelingen ikke lengre har en stor mengde av saker i kø. Merk at i dag
kommer flere og flere saker aldri på restanselisten på grunn av bedre kapasitet i avdelingen.
Denne tabellen gir derfor kun et bilde av avdelingens restanser og ikke faktisk saksmengde.
Alle igangsettingssøknader, endringssøknader, forhåndskonferanser, ferdigattester og
næringssaker fordeles stort sett uten at de er innom listen.
Vi opplever imidlertid en økning av klagesaker og klage på gebyr/reduksjon av gebyr. Dette
er naturlig sett i forhold til den økte produksjonen. Fokus nå er at vi styrker bemanningen
ved klagebehandling. Avdelingen er forholdsvis ung, og avdelingen har siden mai ansatt 7 nye
saksbehandlere. Per 28.11.2019 jobber to saksbehandlere med klagesak, og vi planlegger å
øke til 4.
Klagesakene behandles i hovedsak av jurister, og vi ser at en del av sakene er forholdsvis
krevende. Det er utfordrende å sette nyansatte til å behandle slik saker fordi det er viktig
med god forståelse for forvaltningslov, plan- og bygningsloven og arealplaner, i tillegg til
innsikt og forståelse for skjæringspunktet mellom politikk og fag fordi alle klagesaker
fremmes for politisk behandling
Vi legger opp til at vi fra januar 2020 har kapasitet til å sette inn et noe større trykk på
klagesakene. Manglende delegert myndighet på første trinns klagebehandling vil etter vår
vurdering fortsatt gi utfordringer når det gjelder å overholde 8-ukers fristen som gjelder for
klagebehandling. Dette er tema som vil bli drøftet med politisk ledelse, i forbindelse med
revisjon av delegeringsreglementet i inneværende kommunestyreperiode. Våre
undersøkelser med andre kommuner viser at klagebehandling i stor grad ikke er delegert til
administrasjonen. Vår oppfatning er at plan – og bygningslovens saksbehandlingsfrist for
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klagebehandlinger for knappmed tanke på at sakeneskalvære ferdigskrevetca. 4 uker før
politiske møter, dette innebærerkun 4 uker til forberedelseav klagenfor behandling.
Forventetsaksbehandlingstid
for klageri første del av 2020 er ca. 5 mnd. Til orientering har
vi undersøkti andre kommuner,Nesodden,Vestby,Hurum,Røyken,Ås og Enebakksom også
bekrefter utfordringer med å overholdelovpålagtsaksbehandlingstid
i klagesaker.
Det planleggesogsåstyrkingav bemanningfor behandlingav delesaker,da vi ser at disse
sakeneofte er komplisertepå grunn av få regulerteutbyggingsområderog delingssøknader
forekommerderfor stort sett på bakgrunnav kommuneplanhvor det krevesvurderingerog
koordineringopp mot andre myndigheter.Dette er tidkrevendeog mangeav sakeneutløser
krav til dispensasjon.

2.

Gjennomsnittligsaksbehandlingstidfor søknadom tillatelse etter pbl. § 20-2.

Tabellenviser store overskridelseri saksbehandlingstid
i sakerbehandleti 2019.Merk at
seksjoneringssaker
behandlesetter Lovom eierseksjoner,men inngår likevel i oversiktenda disse
sakenebehandlesav byggesaksavdelingen.
Saksområdet«Ett-trinns12 uker» får svært høyt utslagi saksbehandlingstid.
Dette skyldesi vesentlig
gradat vi har hatt enkelte sakersom har blitt liggendeopp til 3 år på grunn av manglendeoversikti
avdelingen.Ogsåtallet for dispensasjonssaker
er høyt hvor vi ogsåhar oppdagetnoen eldre saker
som har vært opp til 2- 3 år gamle.
Forhåndskonferanser
har sidenauguststort sett vært avklart innen 2-3 uker.
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3.

Gjennomsnittligsaksbehandlingstidfor behandlingav klager på avslag på søknadom
søknadspliktigetiltak.

Tabellenviser oversiktover behandledeklagerpå avslagi 2019.
Gjennomsnittligsaksbehandlingstid
for behandlingav klagerpå avslagpå søknadom søknadspliktige
tiltak er 239 dager.Frognkommunehar behandlet9 slikeklagesakermellom 01.01.2019og
31.10.2019.
Per 31.10.2019har vi 20 ubehandledeklagerliggendei kø. (klage/søknaderom reduksjonav gebyrer
ikke tatt med). Av disseskal5 behandlesi Hovedutvalgetfor miljø-, plan-og byggesaker(HMPB)
25.11.2019og 5 skalbehandlesi HMPB11.12.2019.Sakenesom skalopp til politisk behandling
11.12.2019vil ha en gjennomsnittligsaksbehandlingstid
på 208 dager,menssakenesom kommer
opp til politisk behandling27.01.2019vil ha en gjennomsnittligsaksbehandlingstid
på 147 dager.Vi
ser altsåat saksbehandlingstiden
gradvisgår nedover.
I 2019har vi tatt tak i klagesaksbehandlingen
og satt dennei system.Tidligerehar hver
saksbehandlerbehandletsineegneklager,noe som har resultert i at saksbehandlingstiden
har
variert veldig.I 2019har vi innført et systemder klagenebehandlesetter strengeprioriteringer, der
de eldste klagenebehandlesførst. Vi har frem til nå i 2019hatt som mål å få behandlet3 klagesaker
per møte i Hovedutvalgetfor miljø-, plan og byggesaker.Fraog med november2019er dette tallet
økt til 4 saker.Det er i dag to jurister som har ansvaretfor klagesaksbehandlingen,
men dette antallet
vurderesøkt fra nesteår.
4.

Hvilke tiltak er satt i verk for å bedre saksbehandlingstidenfor behandlingenav søknader
om tillatelse etter pbl. § 20-2, og på avdelingengenerelt?Hvilken effekt har dissetiltakene
hatt på saksbehandlingstidog størrelsepå restansene?Dersomkommunenhar tilgjengelig
statistikk som viser utviklingen i restanserog saksbehandlingstidfra november2018,og
eventuelt lenger tilbake, og frem til i dag ber vi om å få dette oversendt.

Avdelingenforetok undersøkelserav forholdenei oktober/november2018,da avdelingenover tid
haddevært utsatt for et stort trykk. Det ble blant annet gjennomførtkartleggingav avdelingens
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tidsbruk og avdelingens behov for å håndtere situasjonen. (se vedlegg, notat). Tiltak i form av å
informere folkevalgte, publikum og foreløpige svar om saksbehandlingstid på opp mot 6- 12 mnd. ble
iverksatt fra des. 2018. I denne forbindelse ble det i svarbrevene gitt informasjon om avdelingens
prioritering av saker i denne rekkefølgen:
1. Næring/samfunnsnyttige formål
2. Nye boliger
3. Tilbygg til boliger (også andre saker tilknyttet bolig eks. garasje, balkong, fasadeendring, etc.)
4. Nye fritidsboliger
5. Tilbygg til fritidsbolig (også andre saker tilknyttet fritidsbolig eks. garasje, fasadeendring etc.)
Denne prioriteringen medførte at avdelingen i lengre tid prioriterte næring/samfunnsnyttige saker og
nye boligsaker og hadde bare kapasitet til å håndtere disse sakene. Forhåndskonferanser ble stort
sett nedprioritert og organisert i kø. Prioriteringsrekkefølgen ble foretatt ut ifra tidligere føringer i
kommunen. Informasjonen som ble gitt i de foreløpige svarbrevene var blant annet:
«Saksbehandlingstid:
Det er vanskelig å anslå saksbehandlingstiden i din sak. Bygningsmyndigheten mener likevel å kunne
informere om at det kan ta opp mot 6 -12 mnd. før du kan forvente ytterligere tilbakemelding i deres
byggesak. Dette avhenger av type sak. Vi har dessverre ikke mulighet til å prioritere å svare på
spørsmål om saksbehandlingstid ut over dette, men kan opplyse om at de eldste sakene behandles
først og vi jobber hardt for å redusere saksbehandlingstiden.»
De foreløpige svarbrevene ble ansett som et strakstiltak som måtte til for å håndtere og redusere
den massive pågangen av henvendelser og purringer på saksbehandlingstid. Dette bidro til at
avdelingen fikk frigitt tid fra å svare på purringer til i stedet behandle byggesaker. Avdelingen
vurderte at pågangen ville avta når restansene gikk ned, men at dette ville ta i alle fall opp mot 12
mnd. i flertallet av sakene. Frogn ser at situasjonen var uheldig, men mener likevel det var riktig å
iverksette krisetiltak som utført.
Samtidig som vi innførte prioriteringsrekkefølge av søknader, ble det også gjort interne endringer.
Saksbehandlers porteføljer ble gjennomgått og redusert slik at saksbehandlere fikk «arbeidsro» og en
mer oversiktlig arbeidssituasjon. Dette grepet bidro raskt til en bedre situasjon for saksbehandlere
som igjen bidro til bedre oversikt over restansene hvor fagleder overtok kontroll på restansesakene.
Etter en orientering om situasjonen for rådmannsgruppen ble det vedtatt økt bemanning i januar
2019. Avdelingen skulle øke til 12 saksbehandlere, med en fagansvarlig. Se vedlagt presentasjon som
viser utfordringer avdelingen hadde i des. 2018.
Videre opprettet avdelingen tidlig i februar 2019 en arbeidsgruppe med formål å sikre at avdelingen
gjenoppretter en forsvarlig og god byggesaksbehandling. Det ble laget en intern plan for utviklingen
og det ble lagt ned betydelig innsats i systematisering av restansene slik at mengden ubehandlede
saker ble oversiktlig og mer håndterbar. Videre ble det opprettet et køsystem som ble strengt styrt
av fagansvarlig.
Ved å systematisere restansene og organisere byggesaksavdelingen med et eget team for behandling
av klagesaker, opplevde avdelingen en rekke synergieffekter. Ved behandling av søknader ble det
enklere å skille mellom tilsyn, veiledning og saksbehandling. Frem til rundt årsskiftet 2018/2019 har
disse tre oppgavene i større grad vært blandet sammen, noe som har resultert i uforholdsmessig lang
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saksbehandlingstid i enkelte saker som antagelig burde vært avslått. Innretningen med eget team for
klagebehandling har ført til at det har blitt enklere for saksbehandlere å avslå de søknadene som må
avslås, samtidig som teamet som har behandlet klagene har blitt spesialisert på klagebehandling. På
den måten har avdelingen redusert antallet saker som ender opp som «propper i systemet».
Det å skille tydeligere mellom tilsyn og saksbehandling, slik plan- og bygningsloven legger opp til,
innebærer også at man i større grad enn tidligere har ansvarliggjort søkere og ansvarlige foretak, og
at byggesaksavdelingen har kunnet prioritere hvor tilsyn skal føres ut fra tilgjengelige ressurser.
Samtidig har avdelingen i større grad tatt i bruk enkle dokumenttilsyn og krav om uavhengig kontroll,
noe som avdelingen hittil har hatt god erfaring med.
Fra mai – september 2019 ble avdelingen styrket med 7 nye saksbehandlere. Det ble videre engasjert
to fulltids konsulenter for å bistå kommunen med restansenedbygging. På grunn av liten respons ved
første anbudskonkurranse ble konsulentavtaler først iverksatt i august 2019. Avdelingen har ellers
utført omfattende arbeid knyttet til rutiner og internkontroll.
Fra januar – i dag har vi hatt en tett dialog med folkevalgte i kommunen som etter hvert er godt
informert om situasjonen og behov for prioritering av saker.
Avdelingen har per november 2019 ikke lenger store restanser, og det vises til tabell under pkt. 1
som viser oversikt over avdelingens restanser. Vi har siden august håndtert forhåndskonferanser,
igangsettingstillatelse, brukstillatelser, ferdigattester og endringssøknader innen
saksbehandlingsfristene. I oktober og november ser vi at vi også i stor grad klarer 3 og 12 ukers
fristene i andre søknadstyper. Det er for tidlig å si at utfordringene er løst, men det er ingen tvil om
at vi er på rett vei og har ansvarsområdet under kontroll. Dessverre vil enkelte fortsatt oppleve noe
lang saksbehandlingstid, da sakene som er under behandling ikke fremgår av restanselisten (ca. 100
saker). Flere av disse er gamle saker, men dette er imidlertid saker som forventes behandlet før
nyttår 2020.
Saksbehandlingssystemet vårt har begrensede muligheter for å hente frem god og riktig statistikk.
Det må grundige manuelle undersøkelser til for å klare å hente ut god statistikk fra 2018. Det ble
imidlertid hentet ut en del statistikk som del av orienteringen til de folkevalgte/rådmannen, ved
internt notat av 05.nov. 2018. Her fremgår det en del statistikk fra 2018 som var nødvendig for å
forstå situasjonsbildet. Se vedlegg internt notat og vedlagte presentasjon for rådmannsgruppen 22.
jan. 2019

5.

Har kommunen konkrete planer om nye tiltak for å forbedre saksbehandlingstiden og få
ned restansene?

Vi vil jobbe ytterligere med spesialisering, særlig innenfor klagebehandling og delesak. Vi ser også at
det har vært riktig å systematisere restansene for dermed å få en bedre oversikt. Dette har ført til at
man raskt klarer å se hvilke saker som må prioriteres. Dette arbeidet har vi god nytte av selv om vi
ikke har de samme restansene. Avdelingens månedsplanlegging, som har foregått siden juni 2019, er
også et grep vi vil fortsette med. Dette gir et godt bilde av hvilke saker som skal jobbes med den
neste måneden, i tillegg til at vi ser stor effekt og nytte av å kunne planlegge politiske saker godt
frem i tid.
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Vi ønsker å forbedre mottak av søknader slik at alle søknader vil gjennomgås innen 3 uker. Vi klarer i
dag å sende ut foreløpige svarbrev før det er gått 3 uker og de fleste nye 3-ukerssakene blir
behandlet innen fristen. Fokusområde vil fremover være å forbedre saksbehandlingstiden på 12ukers sakene og klagesakene.

6.

Når forventes det at saksbehandlingsfristene for søknader etter pbl. § 20-2 og
forberedelser av klager på avslag på søknad om tillatelse følger fristene i forvaltningsloven
og plan- og bygningsloven?

Vi ser som nevnt tidligere i dokumentet at saksbehandlingstiden i mange saker nå overholdes i nye
saker. Situasjonen er imidlertid sårbar med mange nye saksbehandlere og fortsatt nyansatte i
prøvetid. I 2019 avvikles også konsulentbistanden, slik at målet vårt er at vi per 01.05.2019 skal klare
saksbehandlingsfristene. Vi tror fortsatt dette er et reelt mål, men tror også at vi raskere kan nå
målet dersom trenden og utviklingen i avdelingen fortsetter slik den gjør nå. Det er likevel viktig å ta
med i vurderingen at vi har mange, ca 980 pågående saker som «plutselig» blir aktive. I tillegg har vi
ikke full kontroll på inngangen av nye saker. Slik vil det være og målet må være å bygge en så robust
avdelingen som mulig og som vil tåle toppene som kommer. Det er også viktig at vi har en plan for å
håndtere evt. nedgang i søknader. Her har vi foreløpig en del og ta av, blant annet har vi lister med
opptil 300 mulige ulovlige tiltak som kan tas tak i. I tillegg skal vi følge opp boplikten i
sentrumsområdet av Drøbak. Dette vil være arbeid som vi kan intensivere dersom søknadsmengden
avtar i perioder.
Vi ser at det vil bli vanskelig å overholde lovens frist når det kommer til klagesaker. Bakgrunnen for
dette er systemet med at alle klagesaker skal behandles politisk i hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker. Slik systemet er bygget opp må klagesakene være ferdig forberedt av administrasjonen 4
uker før møtet i hovedutvalget. Dette etterlater kun 4 uker til å forberede saken, innhente uttalelser
og skrive saksfremlegg. Slik vi ser det blir lovens frist vanskelig å overholde så lenge vi ikke har
anledning til å ta enkelte klagesaker delegert. Vi håper imidlertid å få en slik løsning på plass etter
hvert. Se også svar pkt. 1.

7.

Er det andre sakstyper på avdelingen der restansene er store og krav til saksbehandlingstid
ikke overholdes?

Vi er ikke kjent med andre type saksområder utover dette. Ulovlighetsoppføling av andre saker enn
der det er fare for miljø, liv og helse har ikke kunnet prioriteres de siste årene. Her er det ikke
lovbestemte saksbehandlingstider, men det er likevel viktig at kommunen er organisert slik at man
oppfyller lovens krav. Dette vil bli et av fokusområdene i 2020.

Med hilsen

Therese Aas
Fagansvarlig byggesak
Dokumentet er elektronisk godkjent.

Frogn kommune- Enhet for teknisk drift og forvaltning - Byggesak
Vår ref.: 19/03307-2
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Vedlegg:
Vedlegg- Internt notat- Statusoppdatering byggesak nov 2018
Sitausjonsorientering- byggesaksavdelingen
Kopi:
Rådmannsgruppen
Rådmannsgruppen
Enhet for teknisk drift
og forvaltning

Harald Karsten
Hermansen
Hilde Gunn Bjelde
Gro Ravne
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FROGN KOMMUNE
Postboks 10
1441 DRØBAK

Vår referanse

2019/4150

Deres referanse

Vår saksbehandler

André Klakegg

Dato

25.10.2019

Undersøkelse - Kommunens saksbehandling i byggesaker
Ombudsmannen kritiserte saksbehandlingstiden i Frogn kommune i to uttalelser 9.
november 2018 i ombudsmannssakene 2018/3169 og 2018/2360. Sakene gjaldt henholdsvis
søknad om dispensasjon i en byggesak og krav om saksomkostninger etter forvaltningsloven
§ 36. Ombudsmannen uttalte blant annet at det påligger kommunen å organisere arbeidet
på en slik måte at saksbehandlingsreglene blir overholdt.
I tiden etter uttalelsene har ombudsmannen mottatt flere klager på sen saksbehandling og
manglende svar på henvendelser, særlig i saker som gjelder søknader om tillatelse etter
plan- og bygningsloven § 20-2. Vi er kjent med at kommunen har satt i verk tiltak, herunder
ansatt flere saksbehandlere, for å få ned restansene og saksbehandlingstiden på
byggesaksavdelingen. På bakgrunn av dette avsluttet ombudsmannen de fleste klagesakene i
denne perioden ved å vise til at dersom det ikke ble en markant bedring av
saksbehandlingstiden fremover, ville vi vurdere å iverksette egne undersøkelser. Kommunen
er orientert underveis ved kopi av flere av svarbrevene til klagerne.
Ombudsmannen mottar fremdeles klager på sen saksbehandling og manglende svar. Frogn
kommune har også i brev 24. juni 2019 i ombudsmannens sak 2019/2573 uttalt at de
«gjerne [ønsker] å invitere Sivilombudsmannen på tilsyn i avdelingen».
Vi har besluttet å stille kommunen noen spørsmål knyttet til saksbehandlingstid og
saksbehandlingsrutiner på byggesaksavdelingen. Da de fleste klagene vi har mottatt gjelder
behandling av søknader om tillatelse etter pbl. § 20-2, vil undersøkelsen i hovedsak knytte
seg til dette.
Saksbehandlingstid og restanser
Det følger av forvaltningsloven § 11 a første ledd at kommunen skal forberede og avgjøre
saker «uten ugrunnet opphold». I plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften er det
også satt saksbehandlingsfrister for enkelte sakstyper.
Pbl. § 21-7 første ledd første setning lyder:

Besøksadresse: Akersgata 8 | Postadresse: Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo | Organisasjonsnummer: 974 761 270
Telefon: 22 82 85 00 | Grønt nummer: 800 80 039 | Faks: 22 82 85 11 | postmottak@sivilombudsmannen.no
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«Søknad om tillatelse etter § 20-2 skal avgjøres av kommunene innen tolv uker etter
at fullstendig søknad foreligger, med mindre annet følger av andre eller tredje ledd».
Pbl. § 21-7 fjerde ledd lyder:
«Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever dispensasjon fra plan eller
planbestemmelser, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke i den
tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter, jf. § 19-1».
Byggesaksforskriften § 7-1 bokstav c lyder:
«klagesaker skal forberedes av kommunen og oversendes til klageinstansen så snart
saken er tilrettelagt, og senest innen 8 uker. Samme frist gjelder der kommunen tar
klagen helt til følge og fatter et nytt vedtak. Fristen gjelder for klage i alle byggesaker,
herunder klage i byggesaker der tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i
eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.»
Vi ber om å få opplyst følgende:
1. Antall uavsluttede saker som gjelder søknader om tillatelse etter pbl. § 20-2.
2. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknad om tillatelse etter pbl. § 20-2.
3. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for behandling av klager på avslag på søknad om
søknadspliktige tiltak.
Kommunen bes videre om å besvare følgende:
4. Hvilke tiltak er satt i verk for å bedre saksbehandlingstiden for behandlingen av
søknader om tillatelse etter pbl. 20-2, og på avdelingen generelt? Hvilken effekt har
disse tiltakene hatt på saksbehandlingstid og størrelse på restansene? Dersom
kommunen har tilgjengelig statistikk som viser utviklingen i restanser og
saksbehandlingstid fra november 2018, og eventuelt lenger tilbake, og frem til i dag
ber vi om å få dette oversendt.
5. Har kommunen konkrete planer om nye tiltak for å forbedre saksbehandlingstiden og
få ned restansene?
6. Når forventes det at saksbehandlingsfristene for søknader etter pbl. § 20-2 og
forberedelser av klager på avslag på søknad om tillatelse følger fristene i
forvaltningsloven og plan- og bygningsloven?
7. Er det andre sakstyper på avdelingen der restansene er store og krav til
saksbehandlingstid ikke overholdes?
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Informasjon til borgerne under sakens gang
Det følger av forvaltningsloven § 11 a tredje ledd at i saker som gjelder enkeltvedtak skal det
gis et foreløpig svar dersom henvendelsen ikke kan besvares i løpet av en måned etter at
den er mottatt. I svaret skal det redegjøres for grunnen til at henvendelsen ikke kan
behandles tidligere, og «såvidt mulig» opplyse når svar kan forventes, jf. annet ledd.
Ombudsmannen har gjennom klager hit blitt informert om at kommunen har opplyst søkere
om at henvendelser under behandlingen av saken ikke vil bli besvart.
8. Kommunen bes redegjøre for gjeldende rutiner for utsendelse av foreløpige svar i
saker etter pbl. § 20-2 og hvilke opplysninger som blir gitt i eventuelle foreløpige
svar.
9. Blir det sendt forsinkelsesmeldinger dersom saken tar lenger tid enn søker har fått
opplyst?
10. Blir henvendelser fra søkere under behandling av saken besvart?
Vi ber om svar på undersøkelsen innen 3 uker.

For ombudsmannen
Annette Dahl
avdelingssjef
André Klakegg
seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet underskrift.
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 13/20

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport
- Helse- og omsorgstjenesten i Frogn kommune

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Frogn kommune

Saksnr.: 18/00182-7
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrapporten Helse- og
omsorgstjenesten i Frogn kommune, datert 21.03.2020, til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmann gi en ny skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget
innen 12 måneder.
Avgjørelsesmyndighet:
Frogn kommunestyre
Vedlegg:
Oppfølging av kommunestyrevedtak den 11.2.2019 - sak 13/19 Sak fra
kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjon - Helse og omsorg 2018
Vedtak i saken sendes til:
Frogn kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Frogn kommunestyre vedtok 11.02.19 i sak 13/19 Sak fra Kontrollutvalget Forvaltningsrevisjon - Helse og omsorg 2018 følgende:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helse- og omsorgstjenesten i Frogn
kommune til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmann iverksette følgende:
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.
3. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om
kommunens oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.
Saken sendes til HOOK som et notat med rådmannens anbefalinger.
Fremskrittspartiets opprinnelige forslag i saken oversendes HOOK. HOOK anmodes om å
be rådmannen vurdere kommunens etterlevelse av § 4a i egen forskrift om tildeling av
sykehjemsplass og tilsvarende bolig.
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Forvaltningsrevisjonsrapporten
Forvaltningsrevisjonsrapporten var utarbeidet av KPMG AS, datert november 2018.
Revisjonens anbefalinger
KPMG AS anbefalte at Frogn kommune prioriterer følgende:
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.

Rådmannens tilbakemelding
Frogn kommune v/rådmann har i brev, datert 21.03.2020, gitt tilbakemelding på
oppfølging av kommunestyrets vedtak 11.02.19 sak 13/19.
For det første har rådmann gitt en generell tilbakemelding til oppfølging av rapporten.
For det andre har rådmann gitt en tilbakemelding på hver av de anbefalinger som
fremkommer under kommunestyrets vedtak punkt 2.
Rådmannens tilbakemelding følger vedlagt.
Vedlagt til rådmannens tilbakemelding følger også:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Årshjul Kompetanseplan
Prosedyre for kompetanseutvikling
Oversikt over opplæringsfasene for nyansatt
Rutine for iverksettelse av tjeneste etter at vedtak er fattet:
Prosedyre for saksbehandling av helse- og omsorgstjenester
Mal for utforming av vedtak.

VURDERING
Sekretariatet er av den formening at rådmann har svart opp i forhold til
kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Sekretariatet er av den formening at det kan være hensiktsmessig med en oppfølging
av implementeringen og etterlevelsen av de prosedyrer og rutiner som er utarbeidet.
Sekretariatet mener en slik oppfølging kan gjøres innen 12 måneder.
Avslutning
Rådmann eller den han bemyndiger, inviteres til kontrollutvalgets møte for å orientere
samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Ås, 25.03.2020
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Frogn kommune
Enhet for HR, politisk sekretariat og service - Politisk sekretariat
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat - FIKS
Pb 195
1431 ÅS

Deres ref.

Vår ref.
19/00262-6

Saksbehandler
Fritz Solhaug

Dato
21.03.2020

Oppfølging av kommunestyrevedtak den 11.2.2019 - sak 13/19 Sak
fra kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjon - Helse og omsorg 2018
Kommunestyret i Frogn vedtok den 11.02.19 i sak 13/19 Sak fra kontrollutvalget –
Forvaltningsrevisjon – Helse og omsorg 2018 følgende:
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helse- og
omsorgstjenesten i Frogn kommune til orientering.
Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmann iverksette
følgende:
1. Kommunen bør sikre at ansatte i hjemmetjenesten får tilstrekkelig tid til å
utføre arbeidsoppgaver knyttet til legemiddelhåndtering slik at risikoen for
feilmedisinering reduseres.
Svar: Det er avsatt en dag i uken i turnus til to sykepleier, en fra hver sone, for å sikre
nok tid til medisinhåndtering. Videre er det avsatt tid for å kvalitetssikre
medisinhåndtering for en sykepleier, hver dag, fra kl. 12.30 og ut dagen. Ny digital
plattform med bakgrunn i en samarbeidsavtale med apotek 1 sikrer tilgang til siste
aktive resept og enklere bestilling av medikamenter. Kommunens ansatte på dette
området opplever å ha tilstrekkelig tid til medikamenthåndteringen og kvalitetssikring
av denne.
2. Hjemmetjenesten bør utarbeide en kompetanseplan som bidrar til å
synliggjøre tjenestens kompetansebehov nå og i fremtiden.
Svar: Det er utarbeidet prosedyre for kompetanseutvikling i hjemmetjenesten samt
en kompetanseplan og opplæringspakker for våre ansatte. Opplæring av nyansatte
går over 4 mnd. og er delt inn i 3 faser. Nyansatte får tett oppfølging av veileder de
Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 DRØBAK
www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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første 14 dagene, deretter av fagsykepleier, slik at de får gjennomgått alt de skal slik
at de føler seg trygg i rollen. På denne måten sørger vi for at alle får lik opplæring.
Opplæringsfasene innebefatter bl.a. daglige rutiner på arbeidsplassen,
kartlegging/opplæring av prosedyrer, e-læringskurs, forflytningskurs, hjerte-lungerednings kurs m.m. Våre vikarer får 3 dagers opplæring, men dette justeres ut fra
behov. De får også en opplæringsperm, som er litt mindre omfattende enn for fast
ansatte. På denne måten vet vikarene hva som forventes og kan få mer opplæring
ved behov.
I tillegg er det utarbeidet en egen sjekkliste til hver fase som veileder/fagsykepleier
og den nyansatt går igjennom sammen, slik at man sikrer lik og nødvendig kunnskap.

3. Frogn kommune bør etablere en egen prosedyre for iverksetting av
tjenester etter at vedtak er fattet.
Svar: Det er etablert en egen prosedyre for iverksetting av tjenester etter at vedtak er
fattet. Prosedyren er etablert i tjenestene.

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.
Svar: Det er utviklet et felles kartleggingsverktøy og veileder til denne som tas i bruk
før utforming av vedtak, denne er under implementering. Ved utforming av vedtak
brukes felles mal.
I denne forbindelse er det også iverksatt tiltak for tverrfaglig samhandling i felles
tiltaksplan. For å sikre god implementering er tiltak ivaretatt i kompetanseplan.

3. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget
om kommunens oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.
Saken sendes til HOOK som et notat med rådmannens anbefalinger.
Fremskrittspartiets opprinnelige forslag i saken oversendes HOOK. HOOK
anmodes om å be rådmannen vurdere kommunens etterlevelse av § 4a i egen
forskrift om tildeling av sykehjemsplass og tilsvarende bolig.
Svar: Kommunen etterlever § 4a i henhold til forskrift om tildeling av sykehjemsplass
og tilsvarende bolig.
Frogn kommune- Rådmannsgruppen
Vår ref.: 19/00262-6
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Ved søknad om sykehjemsplass foretas en tverrfaglig vurdering av brukerens behov
og ressurser. Det er utarbeidet et kartleggingsskjema til formålet. Opplysninger
innhentes fra både bruker, eventuelt pårørende og andre helseaktører rundt bruker
for sikre god saksbehandling.
Det vurderes hvorvidt søkers behov er av så omfattende karakter at denne trenger
sykehjemsplass og at andre hjelpetiltak i innbyggeren hjem ikke er tilstrekkelige.
Søkers funksjonsnivå må være av slik art at det er behov for et varig heldøgns pleie
og omsorg tilbud.
Over tid har det med mangel på bemannede omsorgsboliger vært tilfeller der det har
vært tildelt sykehjemsplass for å sikre et tilfredsstillende pleie og omsorgstilbud.
Tjenesteapparatet vurderer kontinuerlig denne problemstillingen og det søkes i første
rekke å tilrettelegge brukers eget hjem slik at hjelp kan mottas der.

Rådmannens tilbakemelding/anbefalinger:
Forvaltningsrevisjonen peker på viktige områder i helse- og omsorgstjenestene i
Frogn kommune. Rådmannen vil påse at det fortsatt settes av tilstrekkelig tid til
kvalitetssikring av medisinhandtering og at ansatte opplever dette som et prioritert
område.
Kompetanseutvikling er et viktig satsningsområde i tjenestene. Dette kommer til
uttrykk både gjennom konkrete opplæringspakker og egen kompetanseplan. Denne
følges opp slik at innholdet tilpasses de til enhver tid prioriterte arbeidsområder og
faglige standarder i enhetene. Et kontinuerlig fokus er utvikling av arbeidsformer og
arbeidsprosesser som sikrer at innbyggere i størst mulig grad skal kunne bo hjemme
så lenge som mulig.
Rådmannen vil også fremover ha fokus på at rutinene for iverksettelse av vedtak
gjennomføres på en tilfredsstillende måte når disse er fattet, se vedlegg 4.
Iverksettelse av vedtak involverer ulike ressurspersoner og enheter. Det er viktig å ha
klare rutiner mht. overføring av kunnskap og iverksettelsesdato for vedtak. I denne
sammenheng er det viktig at informasjon i journaler er nøyaktige og sikrer god
informasjon til de ulike tjenester. Dette er arbeidsprosesser som også fremover
evalueres og forbedres. Prosessene skal ha god nok faglig kvalitet i alle ledd.
Vedlegg 5 beskriver prosedyrer for saksbehandling på de ulike områder.
Prosedyrene skal bidra til at kommunen har en faglig og forsvarlig saksbehandling.
Det er viktig for rådmannen at Frogn kommune har nødvendig kompetanse i de ulike
faser av en saksbehandling, herunder nødvendig kunnskap i fht. interne rutiner,
forskrifter og lover. Videre vil rådmannen påse at Frogn kommune bestreber å tilby et
nivå på tjenester som både er faglig forsvarlig og i henhold til kommunene
rammebetingelser.

Frogn kommune- Rådmannsgruppen
Vår ref.: 19/00262-6
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Frogn kommune benytter egen mal for utforming av vedtak, se vedlegg 6. Dette skal
sikre gode implementering forløp ved iverksettelse av vedtak samt sikre at vedtaket
er forankret, både i tiltaksplan og kompetanseplan. Rådmannen har et spesielt fokus
på hvordan oppnå god kvalitet på vedtak om tjenester til innbyggere som har behov
for samhandlet og helhetlig innsats fra flere enheter. Det arbeides kontinuerlig for å
bedre rutinene og praksis på dette området. Rådmannen vil påse at dette arbeidet gir
gode resultater.
Rådmannen er opptatt av kommunens etterlevelse av § 4a i forskrift på tildeling av
sykehjemsplass og tilsvarende bolig er tilfredsstillende. Ved behandling av søknad
på en slik tjeneste foretas en helhetlig vurdering av søkerens behov og ressurser.
Det legges stor vekt på innbyggerens restarbeidsevne og det gjøre en omfattende
vurdering om det er sykehjemsplass som er rette tiltaket. Kommunes verditenkning
innenfor Felleskapskommunen og Ansvar for eget liv er et viktig tankegods for våre
vurderinger.
Rådmannen vil minne om det viktige arbeidet som er igangsatt for å få bygget
bemannede omsorgsboliger. Når dette er ivaretatt forventer en at presset på
sykehjemsplasser vil reduseres. Dette vil også ha den konsekvens at kommunes
forskrift for tildeling av sykehjemsplass i enda sterkere grad blir fulgt.

Med hilsen

Harald Karsten Hermansen
Rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlegg:
Vedlegg oppfølging av kommunestyrevedtak 13-19
Vedlegg 1 Års hjul Kompetanseplan
Vedlegg 2 Prosedyre for kompetanseutvikling
Vedlegg 3 Oversikt over opplæringsfasene for nyansatt
Vedlegg. 4 Rutine for iverksettelse av tjeneste etter at vedtak er fattet:
Vedlegg. 5 Prosedyre for saksbehandling av helse- og omsorgstjenester
Vedlegg 6. Mal for utforming av vedtak.
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Mottaker:
Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat
- FIKS

Frogn kommune- Rådmannsgruppen
Vår ref.: 19/00262-6

Pb 195

1431 ÅS
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Vedlegg 1 Års hjul kompetanseplan

Årshjul

Jan-Mars
Tiltaksplan/Kartlegging
ADL-skår
Dokumentasjon
Brannvern
Velferdsteknologi

April-Juni

Oktober-Desember

Tiltaksplan/Kartlegging

Tiltaksplan/Kartlegging

ADL-skår

Diabetes - sensykdommer

Dokumentasjon

Sårbehandling

Hygiene - smittevern

Psykiatri

Legemiddelhåndtering

Forflytning

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi
Juli-September
Tiltaksplan/Kartlegging
Dokumentasjon
Compilo - leseliste, avvik
HLR
Kreft/Palliasjon
Velferdsteknologi
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Vedlegg 2. Prosedyre for kompetanseutvikling
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Vedlegg 3. Oversikt over opplæringsfasene for nyansatt
FASE 1 (opplæringsfase)

FASE 2: nyansatt

FASE 3: nyansatt
2 – 4. mnd

Tid
1. dag

0 – 1. mnd

1 – 2. mnd

Innføring/
plan

Praktisk
orientering

- Arbeidsoppgaver og rutiner
- Rutiner ute hos bruker
- Tjenestebil
- Grunnleggende Gerica
- Ansvarsvakt
- Telefonvakt
- Trygghetsalarm
- Compilo og bruken
- Brannvern
- Beredskap
- Medisinrom
- Medido
- Hygiene
- Den akutte pasienten
- Akuttsekk

- Primærgruppe
- Oppgaver medisinrom
- Oppgaver medisiner
- Kartleggingsskjema og
tiltaksplan
- Dokumentasjon
- Grunnleggende Gerica
fortsetter
- Den akutt syke pasienten
fortsetter
- Palliasjon
- Dødsfall i hjemmet
- Innføring i prosjektene:
-Ansvar for eget liv
- Orden i eget hus
- Lean
- Velferdsteknologi

- IPLOS og ADL
- Videre kurs i Gerica
- Bruke prosjektene aktivt i
hverdagen
- Ansvar for eget liv
- Orden i eget hus
- Lean
- Velferdsteknologi
- Se helheten i
arbeidshverdagen
- Ernæring
- HLR (hjerte og lungeredning)
- Legemiddelhåndtering
- Diabetes
- Sår

Oppfølging

Møte
kontakt person(er)

- Statussamtale med leder
- Kartlegging prosedyrer
- Opplæring medisinrom

- Statussamtale med leder
- Gjennomgang av
primærperm

- Statussamtale leder
- Gjennomgang av Gerica
- Oppfølging av kartlegging
prosedyrer
- Oppfølging av behov for
videre opplæring av
fagsykepleier

Opplæring

- Forflytningskurs
- Raizer løftestol
- Medido
- Brannrunde i avdelingen

- Opplæring medisinrom
fortsetter
- Kartleggingsskjema og
tiltaksplan

- Praktisk HLR trening
- Legemiddelhåndtering
- Grunnkurs
- Diabetes

Leseliste/
kurs

- Se eget ark i permen

- Se eget ark i permen

Se eget ark i permen
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Vedlegg 4. Rutine for iverksettelse av tjeneste etter at vedtak er fattet
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Vedlegg 5. Prosedyre for saksbehandling av helse- og omsorgstjenesters
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Vedlegg 6 Mal for utforming av vedtak.
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 14/20

Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Frogn kommune

Saksnr.: 19/00165-8
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
KPMG AS Innspill - kontrollutvalgets planarbeid, Fagforbundet og
Utdanningsforbundet Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok 22.01.2020 i sak 4/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering –
Forvaltningsrevisjon følgende:
Saken utsettes til neste møte.

Vedtaket kom til på bakgrunn av at kontrollutvalget ikke hadde mottatt Risiko- og
sårbarhetsanalysen (ROS) del 2 (UNNTATT OFFENTLIGHET).
Denne ble ettersendt til utvalgets medlemmer 11.02.2020.
VURDERING
I tidsrommet 10.-17.02.2020 ble det sendt ut invitasjon til innspill til kontrollutvalgets
planarbeid 2020-2024.
Følgende ble invitert til kontrollutvalgets møte:



Hovedverneombudet i Frogn kommune
Hovedtillitsvalgte i Frogn kommune (Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Norsk
Sykepleierforbund)

Følgende ble invitert til å komme med skriftlige innspill:



Gruppelederne i Frogn kommunestyre
KPMG AS (oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Frogn kommune)

Frist for å komme med eventuelle skriftlige innspill ble satt til 6.mars 2020.
Innen fristen er det mottatt skriftlige innspill fra følgende:


KPMG AS (oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Frogn kommune)

KPMG AS har pekt på følgende områder
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Lov om og offentlige anskaffelser
Økonomisk internkontroll
Gjennomføring av investeringsprosjekter
Drøbak Frogn Idrettsarena KF
Plan- og byggesaksbehandling

Det skriftlige innspillet følger vedlagt.
Etter påminnelse ble det mottatt felles skriftlig innspill fra de hovedtillitsvalgte for
Fagforbundet og Utdanningsforbundet, i e-post datert 12.03.2020.
De hovedtillitsvalgte har spilt inn følgende:
1. Tjenesteyting i kommunen, herunder
o Helse og omsorgstjenester
o Oppvekst
2. Ansatte og personale

Det skriftlige innspillet følger vedlagt.
VURDERING
Anskaffelser ble sist fulgt opp som et eget forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2011. Det er
kommet en ny lov med forskrifter i 2016. Fra 12.02.2020 er det fastsatt nye nasjonale
og EØS-terskelverdier for anskaffelser.
Anskaffelser vil delvis bli undersøkt gjennom revisjonens oppgave om Forenklet
etterlevelseskontroll innen økonomiforvaltningen for revisjonsåret 2019.
Økonomisk internkontroll er ikke gjennomført som eget forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Det er gjennomført følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt innen økonomi-feltet:





Renovasjonsutgifter i 5 Follo-kommuner (2005)
Selvkost avgifter og gebyrer (2010)
Prosjektstyring og investeringsbeslutninger (2018)
Selvkost VAR (2019)

Gjennomføring av investeringsprosjekter er fulgt opp gjennom egne
forvaltningsrevisjonsprosjekt:



Prosjektstyring (2013)
Prosjektstyring og investeringsbeslutninger (2018)
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Drøbak Frogn Idrettsarena KF ble stiftet 14.03.2016 og registrert i
Brønnøysundregistrene 18.05.2017. KF-et følges opp gjennom revisors arbeid med
regnskapsrevisjon samt kontrollutvalgets behandling av årsregnskapet for KF-et.
KF-et er også blitt fulgt opp gjennom orientering om status for Bølgenprosjektet.
Plan- og byggesaksbehandling er fulgt opp gjennom egne
forvaltningsrevisjonsprosjekt:



Likebehandling i byggesaker (2006)
Byggesaksbehandling (2012)

Området følges også opp i forbindelse med Sivilombudsmannens uttalelse om
kommunens saksbehandlingstid og rutiner for byggesaker.
Helse- og omsorgstjenester er fulgt opp gjennom egne forvaltningsrevisjonsprosjekt:





Hjemmebaserte tjenester (2008)
Kvalitet i tilbudet til beboere i institusjon (2009)
Samhandlingsreformen (2013)
Helse- og omsorgstjenesten (2018)

Oppvekst er fulgt opp gjennom egne forvaltningsrevisjonsprosjekt:







Barn i fosterhjem (2006)
Barnevernstjenesten – hjelpetiltak i hjemmet (2011)
Psykisk helsearbeid for unge (2013)
Barnevern (2015)
PP-tjenesten (2016)
Tidlig innsats og forebygging (2019)

Ansatte og personale er ikke fulgt opp som eget forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført som delvis omhandler ansatte:


Etikk og habilitet i Frogn kommune (2017)

Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon.
Ås, 25.03.2020
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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KPMG AS
Nordre Fokserød 14
Postboks 150
N-3201 Sandefjord

Kontrollutvalget i Frogn kommune
Kjell Tore Wirum
v/Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat
Postboks 195
1431 ÅS

Telephone +47 04063
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Deres ref

19/00165-6

Vår ref

6. mars 2020

Innspill - Kontrollutvalgets planarbeid
Viser til deres brev av 17.2.2020 med invitasjon til å komme med innspill til kontrollutvalgets arbeid med
risiko- og vesentlighetsvurdering av Frogn kommunes virksomhet og Frogn kommunes eierskap. Vi har
vurdert og kommet frem til at vi sender våre innspill med dette brev, og ikke deltar i kontrollutvalgets møte
25. mars. 2020.
Vår rolle som regnskapsrevisor er først og fremst å gi Frogn kommune betryggende sikkerhet for at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil i tråd med kravene i kommunelovens kapittel 24. Som
regnskapsrevisor vil vi ha begrenset innsikt i hvor det er mest aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll i Frogn kommune. Vi har i begrenset grad gjennomført forvaltningsrevisjoner for
kommunen.
Som regnskapsrevisor vil vi ha ansvaret for å gjennomføre etterlevelseskontroll etter kommunelovens
§ 24-9. Dette er en ny oppgave for regnskapsrevisor hvor det nok vil ta noe tid før en ser hvordan
oppgaven best kan løses og avgrenses mot regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. I arbeid med god
kommunal revisjonsskikk, og i forarbeidene til lovene er det pekt på noen områder som kan være aktuelle
for kontroll. Dette er blant annet lov om offentlige anskaffelser, finansreglement og selvkost. Det at disse
områdene er nevnt betyr ikke at det ikke kan eller skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner på disse
områdene. Det kan likevel være greit å ha med seg dette i en vurdering av hvilke områder som kan være
mest aktuelle for forvaltningsrevisjon.
Som regnskapsrevisor har vi i vår revisjonsplan redegjort for våre risikovurderinger i forhold vår rolle som
regnskapsrevisor. Her er i all hovedsak risikovurderingene satt til lav/medium med et unntak på høy for
ikke- rutinetransaksjoner. Med vår kjennskap til Frogn kommune, og vår generelle erfaringer vil vi peke på
noen områder vi mener er aktuelle å se nærmere på i Frogn kommune. Vi presiserer at dette ikke bygger
på noen dypere analyse, og at vi kunne kommet opp med andre innspill dersom vi hadde foretatt
nærmere undersøkelser utover vår rolle som regnskapsrevisor.
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Kontrollutvalget i Frogn kommune
Innspill - Kontrollutvalgets planarbeid

Basert på dette vil vi peke på følgende områder i tilfeldig rekkefølge som vi kort utdyper nedenfor:
•
•
•
•
•

Lov om og offentlige anskaffelser
Økonomisk internkontroll
Gjennomføring av investeringsprosjekter
Drøbak Frogn Idrettsarena KF
Plan- og byggesaksbehandling

Lov om offentlige anskaffelser er et tema som for alle kommuner vil være aktuelt med tanke på
forvaltningsrevisjon. Her kan det være flere vinklinger med fokus på overholdelse av regelverk,
dokumentasjon, etterlevelse av rutiner og vurdering av innkjøp opp mot innkjøpstrategi mv.
Økonomisk internkontroll er et område som alltid vil være aktuell med tanke på kontroll. Signaler om noe
strammere økonomiske rammer i Frogn kommune gjør at dette også fremstår som ett aktuelt område å
se nærmere på. Her tenker vi først og fremst på forhold som ligger utenfor regnskapsrevisjonens område.
Det kan være å se grundigere på systemer, rutiner og retningslinjer, og om disse er egnet til å sikre god
økonomistyring og formuesforvaltning.
Gjennom regnskapsrevisjonen har vi tidligere registrert og påpekt i oppsummeringer til kontrollutvalget at
det er noe etterslep i gjennomføring av investeringsprosjekter. Kommunen har også hatt noen saker med
konflikt med entreprenører. Generell forvaltningsrevisjon og undersøkelser av konkrete prosjekter vil etter
vår oppfatning kunne være aktuelt.
Etableringen av det kommunale foretaket Drøbak Frogn Idrettsarena KF kan være aktuelt å se nærmere
på. Vi tenker da først og fremst på organisasjonsform, samarbeid med kommuneadministrasjon herunder
rolleforståelse mellom administrasjon og styret/daglig leder i foretaket.
Plan- og byggesaksbehandling var ikke en del av siste forvaltningsrevisjon på selvkost. For Frogn
kommune oppfatter vi at det er et ekstra trykk i form av mange saker, og at det har vært jobbet for å få
ned saksmengde. Her vil det kunne være aktuelt å se nærmere på status, hvordan saker har og blir
prioritert, likebehandling mv.

Vennlig hilsen
for KPMG AS

Eirik Braut
statsautorisert revisor

2

14/20 Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 - 19/00165-8 Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 : Fagforbundet og Utdanningsforbundet Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024

Innspill i fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet Frogn til kontrollutvalgets
planarbeid 2020-2024
Prioriterte innspill.
Vi velger å sette fokus på noen områder i forvaltningen av Frogn kommune som vi mener er
utfordrende for driften. Dette er tatt ut ifra mål og intensjoner i Handlingsprogram og kommunens
langtidsplaner. Vi går ikke ut ifra konkrete tallstørrelser men ut ifra det vi ser som en utvikling og
tendens når det gjelder rammene for de som utfører tjenester i Frogn kommune.
Målsetninger og risikofaktorer
Tjenesteyting i kommunen.
•

Frogn kommune har som målsetninger blant annet å gi alle innbyggere gode tjenester på alle
områder. Samtidig ligger det inne stadige krav om effektivisering av tjenester og samtidig
opprettholde ett godt og forsvarlig tjenestenivå. Frogn kommune har risiko når det gjelder
tilfredsstillende bemanning.
o I helse og omsorgstjenester.
o Vi har en befolkningsutvikling som vil kreve økte tjenester i framtiden og bruk av
velferdsteknologi vil ikke løse dette behovet alene.
o Det er etterslep på bygging av omsorgsboliger. Dette gjør at man ikke kan gi folk det
riktige tilbudet i forhold til når man har behov for sykehjemsplass eller omsorgsbolig.
o Flere trenger hjelp fra det offentlige i tidlig fase av ulike årsaker noe som vil medføre
press på omsorgssektoren. Intensjonen i kommunen om ansvar for eget liv er god og
at innbyggerne selv skal være med å vurdere sitt omsorgsbehov er god, men samtidig
trenger mange at noen tar den avgjørelsen for deg.
o Lav grunnbemanning gjør tjenesteproduksjonen kostnadskrevende og kan medføre
stor slitasje på personalet, noe som på sikt kan gi økt sykefravær og utfordrende
arbeidsmiljø.
o Oppvekst.
o Tidlig innsats er vært en målsetning i mange år. Likevel har vi mange elever som ikke
klarer å fullføre videregående skole.
o Bruken av ressurser til spesialundervisning er høy og effekten av denne er ikke etter
forventningene. Flere elever sliter med store utagerende sosiale vansker, og vi
mangler gode tiltak og tilbud til disse. Disse elevene er også svært ressurskrevende i
skolen og de trenger ofte en annen hjelp enn det skolen kan gi.
o Demografiutviklingen med lavere barnetall gjør at vi må tenke nytt rundt skole og
barnehagestruktur. Vi er mange skoler som ligger tett og få elever. Dette er
utfordrende driftsmessig.

Ansatte og personale
Det er i det store og hele gode arbeidskår i Frogn kommune og trivselen er god. I tider med dårligere
rammer merker man at alle utfordringene i det daglige gjør at kommuneledelse, planer og
intensjoner blir noe langt unna. Man må få en hverdag til å henge sammen. Det blir vanskelig å se
effekten av tiltakene ute i praksisfeltet.
Samarbeid mellom tillitsvalgte ledere på overordnet nivå er bra men må bli mer formalisert i hele
tjenestelinjen med tydeligere hjemler ut ifra intensjonene i hovedavtalen. Viktig at den ansattes
stemme ute på tjenestene blir hørt.
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Frogn er har at forpliktende IA samarbeid mellom arbeidstakere og ledelse. Problemet med dårlige
rammer er at handlingsrommet blir lite når man ikke har noen ekstra midler til å tilbakeføre noen
som i en periode kan gå noe utenpå. Dette særlig i oppvekst, helse og omsorg.
Kommunen skal løse mange oppgaver med færre hender og midler samtidig som behovet for
tjenester er økende. For å få dette til må man ta større strukturelle grep.

Fagforbundet i Frogn

Utdanningsforbundet i Frogn

Siv Baltzersen

Nils Dæhlen
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Kontrollutvalgets årsrapport 2019

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Frogn kommune

Saksnr.: 20/00032-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.
Vedlegg:
Årsrapport Frogn KU 2019, Frogn KU Behandlede saker 2019
Vedtak i saken sendes til:
Frogn kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. For å
oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i
virksomheten, utarbeider kontrollutvalget hvert år en årsrapport som oversendes
kommunestyret til orientering.
HJEMMEL
I henhold til lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) § 22-1 er det kommunestyret som har det øverste ansvaret for å
kontrollere kommunens virksomhet.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan som skal føre løpende kontroll
på vegne av kommunestyret, jfr. kommuneloven § 23-1 første ledd.
Det følger av kommuneloven § 23-5 nr.6 første punktum:
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget.

VURDERING
Kommunelovens bestemmelser om egenkontroll gir kommunestyret og
kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med god dialog mellom
kontrollutvalget og kommunestyret. I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til
kommunens årsregnskap og oversendelse av avsluttede
forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, finner en
det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i løpet av
året gjennom en egen årsrapport.
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Årsrapporten kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i
kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til å komme
med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til
behandlingen i kommunestyret.
Vedlagt årsrapporten følger en status over behandlede saker i kontrollutvalget i 2019.
Avslutning
Forslag til årsrapport for 2019 legges fram for kontrollutvalget til behandling.
Eventuelle merknader og innspill vil bli innarbeidet før rapporten oversendes
kommunestyret.
Ås, 25.03.2020
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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1. Innledning
Det følger av lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77
nr.6 første punktum:
6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget.

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 23-5, som i hovedsak trådte i kraft etter
kommunevalget 2019.
For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år
utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten tar for seg
oppgavene kontrollutvalget er pålagt gjennom lov og forskrift, og hvordan disse er løst.

2. Kontrollutvalgets mandat og oppgaver
Det følger av koml. § 77 nr.1 første punktum:
1.

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale
forvaltning på sine vegne.

Kontrollutvalgets oppgaver er videre presisert i kommunelovens § 77 samt i Forskrift
15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt
forskriften).
Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 23-1 første ledd.

3. Kontrollutvalget i Frogn
Det følger av koml. § 77 nr.1 annet, tredje og fjerde punktum:
Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til
utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant
kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov men hvor minstekravet til utvalgets størrelse
er fastsatt til 5 medlemmer.
I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i kontrollutvalgets
møter.
3.1 Kontrollutvalgets sammensetning fram til kommunevalget høsten 2019
Kontrollutvalget for forrige valgperiode ble valgt av Frogn kommunestyre 12.10.15 i sak
160/15 Valg av kontrollutvalg - perioden 2015-2019.
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Kontrollutvalget har bestått av 5 faste medlemmer og gruppevise varamedlemmer og har i
2019 hatt følgende sammensetning:
Nr.
1.

Funksjon
Leder

Navn
Knut Erik Robertsen

Parti
Ap

Vara for
nr. 1

Nr.
1.
2.
3.

2.

Nestleder

Øyvind Solli

H

nr. 2 – 4

1.

3.
4.

Medlem
Medlem

Eva Jorun Bækken Haugen
Tom Lennart Pedersen1

H
PP

2.
3.
4.
5.

5.

Medlem

Helge Gert Simonsen

V

nr. 5

1.
2.
3.
3.

1

Navn
Aasmund Berg
Petter Abrahamsen
Wenche Frich

Parti
Ap
Ap
Ap

Bjørn Magne Birkeland
(f.o.m. 1.6.17)
Ludolf Bjelland (f.o.m. 1.6.17)
Ellen Klynderud
(f.o.m. 10.9.18)
Ragnar Dahl (f.o.m. 10.9.18)
Thora Bakka (f.o.m. 10.9.18)
Per Thorbjørn Svendsen
(fritak 8.5 – 31.12.18)
Jorunn Holter
Irene Myrbostad
Sverre Bjørn Samsing
(f.o.m. 8.5.18 – t.o.m. 31.12.18)

H
H
Sp
PP
H
SV
V
MDG
SV

Medlem av kommunestyret

Grunnet søknad om fritak samt at flere av varamedlemmene ikke var valgbar, foretok Frogn
kommunestyre suppleringsvalg på varamedlemmer i 2018.
Grunnet lengre forfall/fravær fra det faste medlemmer Tom Lennart Pedersen, møtte 1.vara
Bjørn Magne Birkeland fast i 2019.
3.2 Kontrollutvalgets sammensetning etter kommunevalget høsten 2019
Kontrollutvalg for valgperioden 2019-2023 ble valgt av Frogn kommunestyre 07.10.19 i sak
113/19 Valg av kontrollutvalg - valgperioden 2019-2023.
Nytt kontrollutvalg består av 7 faste medlemmer og partivise/gruppevise varamedlemmer
og har etter kommunevalget 2019 hatt følgende sammensetning:
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem

Navn
Eva Anderssen
Thore Vestby
Bjørn Harald Christiansen1

Medlem
Medlem
Medlem

Bjørn Rønbeck
Hanne Merete Dølheim
Knut Erik Robertsen

Parti
H
H
H

Vara for
nr. 1 – 3

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

R
SV
Ap

nr. 4 – 6

1.
2.
3.
4.
5.

2

Navn
Tore Svendsen
Eva Bratlie
Frode Waaler
Inger Ek
Eva Jorun Bækken Haugen
Årid Anita Elvan
Anne Karine Halvorsen Thorén
Morten Johnsen
Terje Lund
Gunnar Andersen

Parti
H
H
H
H
H
Ap
SV
R
SV
Ap
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7.
1

Medlem
Per Oskar Jacobsen
Medlem av kommunestyret

V

Nr. 7

1.

Erik Lundeby

3.3 Møter
Kontrollutvalget har i 2019 avholdt 7 møter og behandlet 43 nummererte saker, hvorav 8
saker er oversendt kommunestyret enten som egen sak eller som vedlegg til annen sak.
Kontrollutvalgets innkallinger, protokoller og forvaltningsrevisjonsrapporter er offentlige
og blir fortløpende publisert både på kommunens politikerportal og på FIKS sine nettsider.
3.3 Deltakelse på kurs og konferanser
Øyvind Solli, Eva Jorun Bækken Haugen og Bjørn Magne Birkeland deltok på NKRF
Kontrollutvalgskonferansen 30.-31.januar 2019 på Gardermoen.
Helge Gert Simonsen deltok på FKT Fagkonferanse og årsmøte 4.-5.juni 2019 i Kristiansand.
Eva Anderssen, Thore Vestby, Bjørn Rønbeck, Bjørn Harald Christiansen, Per Oskar
Jacobsen og Tore Svendsen deltok på kurs for opplæring av nye kontrollutvalg 21.november
2019 på Olavsgaard.

4. Sekretariat
Det følger av forskriften § 20:
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid
tilfredsstiller utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets
vedtak blir iverksatt.
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de
som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon.
Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke utøve
sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret
eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen.
Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal
følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.
Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller
avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet.

Bestemmelsen i forskriften er videreført i ny kommunelov § 23-7, med ett tillegg i siste ledd:
Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra
kontrollutvalget.
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Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget blir ivaretatt av Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat (FIKS). FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27 for
alle 7 kommunene i Follo. Ås kommune er vertskommune for FIKS.
Kontrollutvalgenes ledere utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften av sekretariatet.
Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver.
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS), Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud
og omegn IS (KUBIS) og FIKS har gjennom 2019 arbeidet for en sammenslåing av de tre
sekretariatene til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. Det er forventet at Viken
kontrollutvalgssekretariat IKS vil være etablert i løpet av første halvår av 2020.
Kontrollutvalget behandlet i møte 02.12.19 sak 37/19 VFrogn kommune - Valg av
sekretariatsordning for kontrollutvalget. Kontrollutvalget innstilte på deltakelse i Viken
kontrollutvalgssekretariat IKS. Frogn kommunestyre vedtok 09.12.19 kontrollutvalgets
innstilling.
Frem til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS er etablert, vil FIKS være sekretariat for Frogn
kontrollutvalg.
Kontrollsjef/daglig leder Kjell Tore Wirum har vært utvalgets sekretær i 2019.

5. Revisjon
Det følger av forskriften § 16:
Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer,
delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling
fra kontrollutvalget.
Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar
kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.
Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget.

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 24-1, med utfyllende bestemmelser i ny
forskrift om kontrollutvalg og revisjon vedrørende krav til revisor.
Frogn kommunestyre vedtok våren 2014 å få utført revisjon i annen regi. Frogn kommune
valgte å dele opp revisjonsoppdragene hvor det ble inngått avtale med KPMG AS om
regnskapsrevisjon for 2 år (perioden 1.5.2015 – 30.4.2017) med opsjon på 1+1 år.
Frogn kommunestyre vedtok 26.11.18 i sak 117/18 Sak fra kontrollutvalget - kjøp
av revisjonstjenester å videreføre dagens revisjonsordning.
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Kontrollutvalget behandlet 10.12.18 sak 40/18 Frogn kommune - Kjøp av
regnskapsrevisjonstjenester. Frogn kommunes kjøp av regnskapsrevisjonstjenester ble
utlyst i DOFFIN som en åpen anbudskonkurranse i januar 2019.
På bakgrunn av kontrollutvalgets innstilling, vedtok Frogn kommunestyre 08.04.19 i sak
49/19 Sak fra kontrollutvalget: Valg av regnskapsrevisor (Unntatt etter offentleglova § 23
tredje ledd) å inngå avtale med KPMG AS for perioden 01.05.19 til og med 30.04.2021, med
opsjon på å forlenge avtalen med 1+1 år.
På bakgrunn av valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt, foretar kontrollutvalget en begrenset
tilbudskonkurranse på forvaltningsrevisjon hvert år.

6. Budsjett kontrollarbeidet
Det følger av forskriften § 18:
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller
fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge
formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.
Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om
budsjett for revisjonen.

Bestemmelsen er i det vesentlige videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.
Kontrollutvalget behandlet 28.10.19 sak 33/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020

7. Utvalgets arbeid i 2019
Nedenfor følger en kort orientering over de saker kontrollutvalget har behandlet i løpet av
2019.
7.1 Tilsyn med revisjonen
Det følger av forskriften § 6:
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller
fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om
revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god
kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.

Bestemmelsen er videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3.
Kontrollutvalget har i 2019 fått seg forelagt følgende dokument fra revisjonen:



Revisjonsberetning 2018 for Frogn kommune
Revisjonsberetning 2018 for Drøbak Frogn Idrettsarena KF
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Oppsummering interimsrevisjon 2018
Oppsummering revisjon 2018
Revisjonsplan 2019
Egenvurdering av uavhengighet

7.2 Tilsyn med forvaltningen
Det følger av forskriften § 4:
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale
forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har
en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller
fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt
møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget.
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens
folkevalgte organer.

Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny kommunelov § 23-2 og ny forskrift om
kontrollutvalg og revisjon § 1.
7.2.1 Regnskapssaker

Det følger av forskriften § 7:
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om
årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller
fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende
tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret/fylkestinget.

Bestemmelsen er videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 annet ledd.
Kontrollutvalget fikk i møte 04.03.19 orientering om følgende:


Frogn kommune – Foreløpig årsregnskap 2018

Kontrollutvalget ga i møte 29.04.2019 uttalelse til følgende regnskapssaker:



Frogn kommune - Årsregnskap 2018
Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2018

Kontrollutvalget har i 2019 fått seg forelagt Frogn kommunes tertialvise økonomirapporter
til orientering. Kontrollutvalget har i 2019 fått seg forelagt Kontrollrapport 2018 vedrørende
skatteoppkreveren for Frogn kommune til orientering.
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7.2.2 Forvaltningsrevisjon

Det følger av forskriften § 9:
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.

Bestemmelsen er ikke videreført i verken ny kommunelov eller ny forskrift om
kontrollutvalg og revisjon.
Kontrollutvalget bestilte følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019:



Selvkost VAR
Tidlig innsats og forebygging oppvekst

På grunn av kommunens behov for fristutsettelse for å komme med høringsuttalelser til
forvaltningsrevisjonsrapportene, fikk ikke kontrollutvalget behandlet
forvaltningsrevisjonsrapportene i 2019.
Rapportene kan leses her:
https://www.follofiks.no/forvaltningsrevisjon/frogn/
7.2.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjon

Det følger av forskriften § 12:
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av
rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller
fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere
saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte

Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5.
Det ble i 2019 etterlyst tilbakemelding fra rådmannen vedrørende oppfølging av følgende
forvaltningsrevisjonsrapport på bakgrunn av kommunestyrets vedtak:


Helse- og omsorgstjenesten i Frogn kommune (frist for tilbakemelding var 11.08.2019)

Kontrollutvalget har ikke behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter i 2019.
7.2.4. Eierskaps-/selskapskontroll

Det følger av forskriften § 13:
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens
interesser i selskaper m.m.
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Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 23-2 første ledd bokstav d).
Det ble ikke utført eierskapskontroll med Frogn kommune i 2019.
Det følger av forskriften § 14:
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som
er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens
eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger
(eierskapskontroll).
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner kap. 3

Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny kommunelov § 23-4 første ledd. Begrepet
selskapskontroll er ikke videreført. Systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
regeletterlevelse, måloppnåelse etc. i selskap anses nå som del av forvaltningsrevisjonen.
Det ble ikke utført selskapskontroll i 2019.
Kontrollutvalget har i 2019 blitt orientert/varslet om møter i representantskap i
interkommunale selskap (IKS) Frogn kommune er deltaker i.
Kontrollutvalget har fått seg forelagt årsrapporter/årsmelding og årsregnskap for 2018 fra
kommunalt heleide aksjeselskap, interkommunale selskap og interkommunale samarbeid
som Frogn kommune eier eller er deltaker i.
7.3 Tilsyn fra eksterne

Det følger av koml. § 60e:
Fylkesmannen samordner praktiske sider og bruk av reaksjoner ved statlig tilsyn rettet mot kommunen eller
fylkeskommunen.
Alle tilsynsetater skal underrette fylkesmannen om tilsynsplaner og om varsel om pålegg eller andre sanksjoner
med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen. Tilsynsetater som er utpekt som koordinerende
myndighet for tilsyn, skal underrette fylkesmannen om koordinert tilsynsplan.
Før pålegg eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen vedtas, skal
tilsynsetaten så langt det er mulig ha dialog med kommunen eller fylkeskommunen om sanksjonene og kommunens
eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller fylkeskommunen plikter å delta i dialogen.

I ny kommunelov § 30-7 har Fylkesmannen fått en koordinerende rolle mellom statlig
tilsynsvirksomhet og kommunenes egenkontroll knyttet til forvaltningsrevisjon.
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ÅRSRAPPORT 2019


Kontrollutvalget har i 2019 fått seg forelagt følgende som orienteringssaker:



Plan for samordning av tilsyn med andre statlige tilsynsmyndigheter
Tilsynsrapport Forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Skoleeiers
forsvarlige system. Frogn kommune - Drøbak skole og Dyrløkkeåsen skole (samt rådmannens
tilbakemelding og fylkesmannens avslutning av tilsyn)

7.4 Andre tilsyns- og kontrolloppgaver
Det følger av forskriften § 6 første ledd:
Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver
opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å
gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige
bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv.

Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny kommunelov § 23-2 tredje ledd.
Kontrollutvalget har i 2019 behandlet følgende saker:


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

Kontrollutvalget fikk i 2019 orientering om følgende:







Bemanning / Bruk av velferdsteknologi innen Helse og omsorg
Status for Bølgenprosjektet
Orientering om Forbrukerrådets kommunetest - Frogn kommune
Orientering om Ullerud Helsebygg
Status byggesaksbehandling i Frogn kommune
Orientering om digitalisering av byggesaksarkivet m.m.

7. Oppsummering
Kontrollutvalget legger vekt på å være en medspiller i å forbedre kommunens eksterne
tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner.
Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig
tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten.
Kontrollutvalget har også i 2019 hatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den
kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen.
Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte
saker som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Frogn kommune. Skolering av
utvalgsmedlemmer vil fortsatt ha prioritet i tiden fremover.
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Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke
avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for
forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets
målsetninger blir realisert.

Drøbak, 1. april 2020

Eva Anderssen/s./
Leder

Thore Vestby/s./
Nestleder

Hanne Merete Dølheim/s./

Knut Erik Robertsen /s./

Bjørn Harald Christiansen/s./

Bjørn Rønbeck/s./

Per Oskar Jacobsen/s./
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KONTROLLUTVALGET I
FROGN KOMMUNE
Møte nr./
dato
21.01.19

BEHANDLEDE SAKER 2019
Saks nr. Sakstittel

Status

1/19
2/19
3/19
4/19
5/19

Bemanning/Bruk av velferdsteknologi innen Helse og omsorg
Oppsummering interimrevisjon 2018
Forvaltningsrevisjon 2019 – Mål og problemstillinger
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Referat og orienteringer

A
A
A
A
A

6/19
7/19
8/19

Frogn kommune – Foreløpig årsregnskap 2018
Status for Bølgenprosjektet
Henvendelse til kontrollutvalget - Angående melding om
delegert vedtak – Kornveien 15, Frogn kommune
Referat og orienteringer
Frogn kommune – Valg av regnskapsrevisor
– Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23, 3. ledd
Frogn kommune – Valg av forvaltningsrevisor 2019
– Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23, 3. ledd

A
A
A

12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19

Frogn kommune – Årsmelding 2018
Frogn kommune – Årsregnskap 2018
Drøbak Frogn idrettsarena KF – Årsregnskap 2018
Høring – Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
Referat og orienteringer
Frogn kommune – Valg av forvaltningsrevisor 2019 - Ny
behandling – Unntatt etter offentlighetsloven offl § 23, 3. ledd

A
A
A
A
A
A

18/19

Orientering om Forbrukerrådets kommunetest – Frogn
kommune
Orientering om Ullerud Helsebygg
Oppsummering revisjon 2018
Referat og orienteringer

A

A

27/19

Henvendelse til kontrollutvalget - Angående melding om
delegert vedtak - Kornveien 15, Frogn kommune Rådmannens tilbakemelding
Status byggesaksbehandling i Frogn kommune
Revisjonsplan 2019
Forvaltningsrevisjon Selvkost VAR – Prosjektplan
Forvaltningsrevisjon Tidlig innsats og forebygging Oppvekst Prosjektplan
Referat og orienteringer

28/19
29/19
30/19
31/19
32/19
33/19

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

04.03.19

9/19
10/19
11/19

A
A
A

29.04.19

27.05.19
19/19
20/19
21/19

A
A
A

26.08.19
22/19
23/19
24/19
25/19
26/19

O
A
B
B
A

28.10.19
A
A
A
A
A
A
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34/19

Referat og orienteringer

A

35/19
36/19
37/19

Godkjenning av protokoll fra møte 28.oktober 2019
Frogn kommune - 2. Tertialrapport 2019
Frogn kommune - Valg av sekretariatsordning for
kontrollutvalget
Kontrollutvalgets planarbeid
Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling
Plan for eierskapskontroll – Bestilling
Møteplan 1.halvår 2020
Kurs og konferanser 2020
Referat og orienteringer

A
A
A

02.12.19

38/19
39/19
40/19
41/19
42/19
43/19

Statuskoder
A
Saken er avsluttet
B
Under behandling
O Til videre oppfølging
U
Saken utgår

A
B
B
A
B
A
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 16/20

Møteplan 2.halvår 2020

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Frogn kommune

Saksnr.: 19/00163-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2020:
Onsdag 26.august
Onsdag 30.september
Onsdag 4.november
Onsdag 16.desember
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 14:00
Vedlegg:
Frogn kommune - Møteplan 2 halvår 2020
SAKSUTREDNING:
I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2020 var det opprinnelig planlagt 7
ordinære kontrollutvalgsmøter, hvorav 3 møter i løpet av 2.halvår 2020.
Kontrollutvalget har fremmet preferanse på onsdag som møtedag og kl. 14:00 som
møtetidspunkt.
Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte
organ i Frogn kommune, herunder spesielt kommunestyret.
VURDERING
På nåværende tidspunkt er det ukjent hvor lenge en vil opprettholde nasjonale og
lokale restriksjoner for fysiske møter grunnet corona-pandemien.
I tilfelle en må opprettholde dagens restriksjoner også for 2.halvår, vil en foreslå at
det legges opp til hyppigere men korte møter i form av fjernmøter på tilrettelagte
plattformer som f.eks. Teams.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling.
Ås, 25.03.2020
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Variant A 2. halvår alternativ 2
HOK og HHO etter hverandre på samme dag
Juli 2020

O 1
T 2
F 3
L 4
S 5
M 6
T 7
O 8
T 9
F 10
L 11
S 12
M 13
T 14
O 15
T 16
F 17
L 18
S 19
M 20
T 21
O 22
T 23
F 24
L 25
S 26
M 27
T 28
O 29
T 30
F 31

August 2020

28

29

30

31

L 1
S 2
M 3
T 4
O 5
T 6
F 7
L 8
S 9
M 10
T 11
O 12
T 13 Utsending start
F 14
L 15
S 16
M 17
T 18
O 19 Utsending slutt
T 20
F 21
L 22
S 23
M 24 Eldreråd
T 25 RFF, KFU
O 26 UKS
T 27
F 28
L 29
S 30
M 31 HMPB

September 2020

32

33

34

35

36

T 1
O 2
T 3
F 4
L 5
S 6
M 7
T 8
O 9
T 10
F 11
L 12
S 13
M 14
T 15
O 16
T 17
F 18
L 19
S 20
M 21
T 22
O 23
T 24
F 25
L 26
S 27
M 28
T 29
O 30

Oktober 2020

HOK+HHO
Adm + FSK

Kommunestyret

37

Utsending start

38

Utsending slutt

Eldrerådet
RFF, KFU
UKS

Høstferie

39

40

T 1
F 2
L 3
S 4
M 5
T 6
O 7
T 8
F 9
L 10
S 11
M 12
T 13
O 14
T 15
F 16
L 17
S 18
M 19
T 20
O 21
T 22
F 23
L 24
S 25
M 26
T 27
O 28
T 29
F 30
L 31

HMPB
HOK+HHO
Adm+FSK
Utsending start

Kommunestyret

November 2020

41

42

Utsending slutt

Eldreråd
RFF, KFU
UKS

HMPB
HOK+HHO
Adm+FSK

43

44

S 1
M 2
T 3
O 4
T 5
F 6
L 7
S 8
M 9
T 10
O 11
T 12
F 13
L 14
S 15
M 16
T 17
O 18
T 19
F 20
L 21
S 22
M 23
T 24
O 25
T 26
F 27
L 28
S 29
M 30

Kommunestyret

Desember 2020
45

Utsending start

46

Utsending slutt

Eldreråd
RFF, KFU
UKS

HMPB
HOK+HHO
Adm+FSK

47

48

Utsending ekstra HMPB

FSK budsjett

49

T 1
O 2
T 3
F 4
L 5
S 6
M 7 Kommuestyret ord.
T 8
O 9 Ekstra HMPB
T 10
F 11
L 12
S 13
M 14Kommunestyret budsjett
T 15
O 16
T 17
F 18
L 19
S 20
M 21
T 22
O 23
T 24
F 25 Første juledag
L 26 Andre juledag
S 27
M 28
T 29
O 30
T 31

50

51

52

53
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KONTROLLUTVALGET I FROGN
PS 17/20

Referat og orienteringer

Saksbehandler:
Kjell Tore Wirum
Behandlingsrekkefølge
Kontrollutvalget i Frogn kommune

Saksnr.: 20/00017-2
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Frogn kommune,
Brosjyre om tilsynskalenderen, Eksterne tilsyn med Frogn kommune, Aktivitetsplan
Frogn KU 220120, Oversikt over saker til behandling 2020
SAKSUTREDNING:
Referatsaker (RS):

Orienteringssaker (OS):
OS 02/20
OS 03/20
OS 04/20
OS 05/20
OS 06/20

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Frogn
kommune (vedlagt)
Brosjyre om tilsynskalenderen (vedlagt)
Eksterne tilsyn med Frogn kommune (vedlagt)
Aktivitetsplan pr 22.01.2020 (vedlagt)
Oversikt over saker til behandling 2020, pr 25.03.20 (vedlagt)

Ås, 25.03.2020
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
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Vår dato
17.02.2020

Deres dato

Saksbehandler
Svein Kåre Eikefjord

800 80 000
Skatteetaten.no

Deres referanse

Telefon
40808212

Org.nr
974761076

Vår referanse
2019/6804318

Postadresse
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Kommunestyret i Frogn kommune
postmottak@frogn.kommune.no

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Frogn
kommune
1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere"
av 8. april 2014.
Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Dette betyr at
Skatteetaten:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Ski og Oppegård (nå Nordre Follo), Vestby, Ås, Frogn og
Enebakk.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2019

Antall årsverk 2018

Antall årsverk 2017

20,8

22,7

22,0

Skatteoppkrever opplyser i sin årsrapport for 2019 at dagens bemanningssituasjon oppleves som noe
anstrengt sett hen til oppgaveporteføljen.
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3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten
har mottatt disse innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Frogn kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering
mellom kommuner på kr 2 222 921 901 og utestående restanser2 på kr 99 539 025, herav berostilte krav
på kr 14 220 072.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Frogn kommune.

Resultatkrav
2019 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2019
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2018
(i %)

Innbetalt av
sum krav
samlet for hele
landet
2019 (i %)

Restskatt personlige skattytere 2017

95,00 %

97,00 %

97,45 %

96,26 %

Forskuddstrekk 2018

99,90 %

99,93 %

99,84 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2018

98,70 %

99,08 %

99,24 %

99,40 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018

99,90 %

99,99 %

98,98 %

99,91 %

Restskatt upersonlige skattytere 2017

99,00 %

97,91 %

99,43 %

98,97 %

Arbeidsgiveravgift 2018

99,90 %

99,92 %

99,71 %

99,84 %

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.
Rapport er sendt skatteoppkreveren 20. august 2019. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten
10. september 2019.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Skatteetaten har i 2019 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene
skatteregnskap og innkreving 23. og 24. oktober 2019. Rapport er sendt skatteoppkreveren 22. november
2019. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 17. desember 2019.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Som et resultat av kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:


Skatteoppkrever pålegges omgående å etablere tilfredsstillende internkontroll i henhold til Instruks
for skatteoppkrevere.

Skatteoppkrever har i sin tilbakemelding gitt en orientering om kontorets praksis og tiltak som er iverksatt.
Ut over gitte pålegg anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i
samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Gjennom kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:


Skattekontoret gjentar pålegget om å saksbehandle manuelt endrede bankkonti i henhold til
Retningslinjer for endring av bankkonto for skattytere.



Skattekontoret pålegger skatteoppkrever å følge Skattedirektoratets retningslinjer og ajourføre
egen rutine for oppfølging av ubehandlede utbetalingsbeløp og herreløse poster.



Skattekontoret pålegger skatteoppkrever å iverksette tiltak som sørger for at manuelle bilag
"Godskriv annen aktør" oppfyller kravene i henhold til Retningslinjer for dokumentasjon og
oppbevaring av manuelle bilag i skatteregnskapet.



Skattekontoret pålegger skatteoppkrever om å kjøre regelmessig batch og følge opp avvik slik det
fremgår i Retningslinjer for skatteoppkrevernes arbeid med a-meldinger fra Skattedirektoratet.

Skatteoppkrever har i sin tilbakemelding gitt en orientering om kontorets praksis og tiltak som er iverksatt.
Ut over gitte pålegg anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det
alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i
regnskapsåret.
Skatte- og avgiftsinnkreving
Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
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Arbeidsgiverkontroll
En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av
vedlegget til denne kontrollrapporten.

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren
Dette er siste året kommunestyret mottar en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i
kommunen. Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten
fra 1. juni 2020.
Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet.

Med hilsen

Frode Gunleksen
underdirektør
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere
Skatteetaten
Sondre Dukefoss

For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet
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Kopi til:

Skatteoppkreveren for Frogn kommune
Kontrollutvalget for Frogn kommune
Rådmann/administrasjonssjef for Frogn kommune
Riksrevisjonen

Vedlegg:

Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Tilsynskalender
https://tilsynskalender.fylkesmannen.no
for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar
med kommunane og fylkeskommunane
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Tilsynskalenderen
Kalenderen er eit verktøy som skal legge til rette for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar
med kommunane og fylkeskommunane. Kalenderen er utvikla på oppdrag frå Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.

Samordning av tilsyn skal bidra til at
•
•
•
•

den samla tilsynsbelastninga for den enkelte kommune og fylkeskommune er realistisk og kjent
statlege tilsynsmyndigheiter skal kjenne til og ta hensyn til kvarandre sine tilsyn
ein utnyttar synergiar mellom den kommunale eigenkontrollen og statlege tilsyn.
(Løysinga for kontrollutvalssekratariata vil kome i løpet av våren 2020.)
ein lærer av kvarandre

Brukarar av tilsynskalenderen
•
•
•
•
•

Kommunane
Fylkeskommunane
Fylkesmennene
Arbeidstilsynet
Arkivverket

•
•
•

Datatilsynet
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) 		
Kartverket 		

•
•
•

Kystverket 		
Mattilsynet 		
Kontrollutvalssekretariata

Ny kommunelov
§§ 30-6 og 30-7 i gjeldande kommunelov, har reglar om samordning av statlege tilsyn som er retta
mot kommunane og fylkeskommunane.
§ 30-6. Samordning av statlige tilsynsmyndigheter

§ 30-7. Samordning mellom statlig
tilsynsvirksomhet og kommuner eller

«Fylkesmannen samordner planlagte statlige

fylkeskommuner

tilsynsaktiviteter overfor kommunen og

«Fylkesmannen skal drøfte med kommunene og

fylkeskommunen og vurderer det samlete omfanget

fylkeskommunene prioritering og gjennomføring av

av statlig tilsyn med den enkelte kommunen eller

planlagte tilsyn.

fylkeskommunen.
Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin planlegging,
Alle statlige tilsynsmyndigheter skal underrette

prioritering og gjennomføring av tilsyn ta hensyn til det

Fylkesmannen om planer for tilsyn og om varsel

samlete statlige tilsynet med den enkelte kommunen

om pålegg om retting eller andre reaksjoner som

eller fylkeskommunen og til relevante forvaltnings-

har vesentlige virkninger for kommunen eller

revisjonsrapporter. Tilsynsmyndighetene skal vurdere å

fylkeskommunen. Fylkesmannen kan fastsette frister

utsette eller å ikke gjennomføre tilsyn hvis kommunen

for når underretning om tilsynsplaner skal være sendt

eller fylkeskommunen nylig har gjennomført en kontroll

Fylkesmannen. Tilsynsmyndigheter som er utpekt som

med det samme temaet.

koordinerende myndighet for tilsyn, skal underrette
Fylkesmannen om koordinerte tilsynsplaner.

Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre
reaksjoner med vesentlige virkninger for kommunen

Fylkesmannen skal formidle til andre

eller fylkeskommunen, skal tilsynsmyndigheten ha

tilsynsmyndigheter sin vurdering av situasjonen i

dialog med kommunen eller fylkeskommunen om

enkeltkommuner og i fylkeskommunen.»

slike pålegg eller reaksjoner og om kommunens
eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller
fylkeskommunen plikter å delta i dialogen.»
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Tilsynskalenderen

Roller og pålogging i tilsynskalenderen

•

kommunen og fylkeskommunen får ei
samla oversikt over planlagde statlege
tilsynsaktivitetar og forvaltningsrevisjonar.

For å få tilgang til kalenderen må du søke om

fylkesmannen kan fastsette fristar for når
tilsynsplanar skal være sendt fylkesmannen

2. Fylkeskommune

•

ei rolle:
1. Kommune
3. Statleg tilsynsetat

gjer det mogleg for statlege tilsynsetatar og
kommunane og fylkeskommunane å ha dialog
i planlegginga omkring aktuelle tilsynsdatoar

4. Fylkesmannen

kommunane og fylkeskommunane får høve
til å drøfte prioriteringar og gjennomføring av
planlagde tilsyn med Fylkesmannen

Tilsette hos fylkesmannen loggar seg på

•

er brukarvennleg og har lav brukarterskel

andre statlege tilsyn og kontrollutvalssekretariata

•

rapportar frå statlege tilsyn blir lasta opp

planleggingsmodus i kalenderen.

•

kontrollutvalssekretariata får høve til å laste
opp sine forvaltningsrevisjonsrapportar.

•

•

5. Kontrollutvalssekretariat

kalenderen med sitt brukarnamn og passord.
Tilsette i kommunane og fylkeskommunane,
loggar på gjennom ID-porten. Rolla gir tilgang til

Tilsynskalenderen - visning på nett
Alle ferdig planlagde tilsyn vises til ei kvar tid i

Forklaring av dei ulike rollene

tilsynskalenderen, og er tilgjengeleg for publikum.

Rolle

Forklaring

Kommune

Kommunedirektør eller den som seinare stadfestar datoane for
samordna statlege tilsyn. Fylkesmannen godkjenner rolla.

Fylkeskommune

Kommunedirektør eller den som seinare stadfestar datoane for
samordna statlege tilsyn. Fylkesmannen godkjenner rolla.
Statlege tilsynsetatar og avdelingar hos fylkesmannen som fører
tilsyn med kommunane og fylkeskommunen. Statlege tilsynsetatar
får tilgang til å registrere tilsyn i kalenderen. Tilgang til statlege

Statleg tilsynsetat

tilsynsetatar vert godkjent av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Tilsette hos fylkesmennene vert godkjend av samordnar for tilsyn i
sitt embete.
Dette er samordnarrolla hos fylkesmannen.

Fylkesmannen (samordnar)

Denne rolla bør bestemte personar i fylkesmannsembeta ha.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal godkjenner rolla for alle embeta.

Kontrollutvalgs-

Ansvarleg for å legge inn planar og forvaltningsrapportar.

sekretariat

Fylkesmannen godkjenner rolla. 1

For alle roller

Når du loggar inn med rolla di, vil du finne forklaring til dei ulike felta
som hjelpetekstar.

1 Løysinga for kontrollutvalssekratariata vil kome i løpet av våren 2020
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BRUKARSTØTTE
Kontaktinfo til brukarstøtte finn du her: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no

Grafisk produksjon: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
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2020

Ferdig samordnet

Viken

FROGN kommune

EXCEL

PDF

Vis forvaltningsrevisjoner
Fagområde

Grunnopplæringen

Emne
Felles nasjonalt tilsyn på
spesialundervisning

Kommunal

Tilsyn med kommunal

beredskapsplikt

beredskapsplikt

Veke

13

19

Status
Ferdig
samordnet
Ferdig
samordnet

Kommune

FROGN

FROGN
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KONTROLLUTVALGET I
FROGN KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN

A jour pr 22.01.2020
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. KPMG står for regnskapsrevisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.
Dokumentfristen til FIKS er 14 dager før møtet. Forkortelser; KU: Kontrollutvalget, KST: Kommunestyre
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Beskrivelse
Kontrollutvalgets årsrapport
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018
Aktivitetsplan
Utvalgets strateginotat
Budsjett for kontrollarbeidet
Kontroll og revisjon – Budsjett 2020
Møteplan
(onsdager kl. 14:00)

Frist

Ansvar

Januar

FIKS
FIKS
FIKS

KU 21.1.19
Oppdateres etter hvert møte

KST 11.2.19

FIKS

KU 28.10.19

KU 16.12.19

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

Fornyes årlig

Kurs og konferanser
NKRF KU konferansen 2020, 29.-30.januar
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport,
Gardermoen

NKRF

FKT Fagkonferanse og årsmøte 2020, 3.-4.juni
Quality Airport Hotel, Gardermoen
7.

Kommunens årsregnskap
Kommunens årsregnskap 2018
Kommunens årsberetning 2018
Revisjonsberetning for 2018

FKT

15.2
31.3
15.4

Rådmann
Rådmann
KPMG

Status

Avsluttet

Gjennomført

Deltakere:
Per Oskar Jacobsen
Thore Vestby
Bjørn Harald Christiansen
Eva Anderssen
Bjørn Rønbeck (forbehold)
Deltakere:
Eva Anderssen
Thore Vestby
KU 29.4.19
KU 29.4.19
KU 29.4.19

KST 17.6.19
KST 17.6.19
KST 17.6.19
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Nr.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Drøbak Frogn Idrettsarena KF
Årsberetning 2018
Årsregnskap 2018
Revisjonsberetning for 2018
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Tertialrapporter:
1.Tertialrapport (jan-april 2019) - orienteringssak
2. Tertialrapport (mai-aug 2019) - orienteringssak
Rapporter fra revisjonen:
Revisjonsplan 2019
Oppsummering Interimsrevisjon 2019
Oppsummering Årsoppgjørsrevisjon 2019
Kurs og opplæring fra revisor
Plan forvaltningsrevisjon
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Mai

FIKS

KU 29.4.19

31.3
15.2
15.4
Mai

Rådmann
Rådmann
KPMG
FIKS

KU 29.4.19
KU 29.4.19
KU 29.4.19
KU 29.4.19

Mai/juni
Sept./Okt.

Rådmann
Rådmann

KU 26.8.19
KU 2.12.19

August

KPMG
KPMG
KPMG
KPMG

KU 26.8.19
KU 22.1.20

FIKS

KU 2.12.19 – Bestilt

11.08.19
11.02.2020

FIKS
KPMG
KPMG
FDR

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

22.11.19
22.11.19

KPMG
KPMG

KU 22.1.20 – FR rapport
KU 22.1.20 – FR rapport

3.10.17 og
3.4.18
19.6.18

Rådmann

KU 9.10.17
KU 14.5.18

KST 11.6.18

Rådmann
Rådmann
Rådmann

KU 10.12.18
KU 10.12.18

KU 11.2.19
KU 11.2.19

FIKS

KU 2.12.19 – Bestilt

Forvaltningsrevisjon 2018:
Helse og omsorg
Investeringsbeslutninger/prosjektstyring
Follo landbrukskontor (felles prosjekt)
Forvaltningsrevisjon 2019:
Selvkost VAR
Tidlig innsats og forebygging oppvekst
Oppfølging av tidligere FR-prosjekt:
PP-tjenesten (2016)
«Saksbehandlersaken»
Etikk og habilitet (2017)
IKT – sikkerhet og drift (2017)
Plan for eierskapskontroll
Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Aktivitetsplan

Status

Avsluttet
KST 17.6.19

KST 17.6.19

KU 5.3.18, KU 14.5.18, KU 29.10.18

KST 11.2.19
KST 11.2.19
KST 11.2.19

2
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Nr.
16.

17.

Beskrivelse

Frist

Ansvar

Kjøp av revisjonstjenester
a) Regnskapsrevisjon (RR)
Konkurranseutsetting (2 + 1 + 1)

2019

FIKS

KU 10.12.18
KU 4.3.19

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)

Mai/juni

FIKS
Rådmann

KU 28.8.17, KU 9.10.17, KU 27.8.18
KU 27.11.17 – Følges opp mai 2018,
KU 29.10.18 – Etterspørres
KU 10.12.18 – Orientering gitt i møte
KU 26.8.19 – Orientering gitt i møtet
KU 28.10.19 – Orientering gitt i møtet
KU 10.12.18 – Forespørsel om en orientering
KU 21.1.19 – Orientering gitt i møtet
KU 4.3.19 – Orientering gitt i møtet
KU 2.12.19 – Orientering gitt i møtet
KU 4.3.19 – Forespørsel om orientering
KU 27.5.19 – Orientering gitt i møtet
KU 26.8.19 – Forespørsel om ny orientering
KU 28.10.19 – Orientering gitt i møtet
KU 4.3.19 – Forespørsel om orientering
KU 27.5.19 – Orientering gitt i møtet
KU 2.12.19 (innstilling)

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

Bemanning / bruk av velferdsteknologi innen
Helse og omsorg
Status for Bølgenprosjektet

Rådmann

Ullerud helsebygg

Rådmann

Forbrukerrådets kommunetest

Rådmann

Valg av sekretariatsordning /
Deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS

KU

Rådmann

Aktivitetsplan

Status

Avsluttet

KST 8.4.19

KST 8.4.19
(sendt tilbake til KU)
KST 13.5.19

KST 9.12.19

3

17/20 Referat og orienteringer - 20/00017-2 Referat og orienteringer : Oversikt over saker til behandling 2020

Kontrollutvalget i
Frogn kommune
A jour pr 25.03.2020

Oversikt over saker til behandling 2020
Følgende rapportering
legges frem fortløpende

Møte nr./ dato, sted
1/20
(22.01.2020 kl. 14:00)
Møterom Fraunar,
Frogn rådhus

2/20
(25.03.2020 kl. 14:00)
Møterom Fraunar,
Frogn rådhus
2/20
(01.04.2020 kl. 14:00)
Fjernmøte via Teams/
Frogn rådhus

3/20
(06.05.2020 kl. 14:00)
Møterom Filisterkroken,
Frogn rådhus
4/20
(03.06.2020 kl. 14:00)
Møterom Fraunar,
Frogn rådhus

2020
(ikke fordelt)

Saker
• Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks. Fylkesmannen,
Helsetilsynet) og kommunens svar/oppfølging.
• Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og
oppfølgingen av disse.
Saker
• Godkjenning av protokoll fra møte 2.desember 2019
• Forvaltningsrevisjonsrapport - Tidlig innsats og forebygging oppvekst
i Frogn kommune
• Forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR i Frogn kommune
• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Forvaltningsrevisjon
• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Eierskapskontroll
• Oppsummering Interimsrevisjon 2019
• Orientering fra revisor
• Referat og orienteringer
• AVLYST

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkjenning av protokoll fra møte 22.januar 2020
Orientering om status for Badeparken
Orientering om status for Bølgenprosjektet
Orientering om status for plan- og byggesak i Frogn kommune
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Helse- og
omsorgstjenesten i Frogn kommune
Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024
Kontrollutvalgets årsrapport 2019
Møteplan 2.halvår 2020
Referat og orienteringer
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Frogn kommune – Årsrapport 2019
Frogn kommune – Årsregnskap 2019 m/revisjonsberetning
(kontrollutvalgets uttalelse)
Referat og orienteringer
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Oppsummering årsoppgjørsrevisjon 2019
Rapport om forenklet etterlevelsesrevisjon
Økonomirapport 1.tertial 2020
Referat og orienteringer
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – prosjektstyring og
investeringsbeslutninger i Frogn kommune (frist 11.02.2020)
Økonomirapport 2.tertial 2020
Budsjett for kontroll og revisjon 2021
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Revisjonsplan 2020 (m/uavhengighetserklæring)
Kontrollutvalgets årsplan 2021
Vurdere dialogmøte med
o
o

o

Ordfører
Rådmann
Kommunalsjefene (Plan, eiendom og teknisk drift, Helse,
omsorg og velferd, Oppvekst)

