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  Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. 
Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling. 

NB! Merk!
Grunnet møtelokalets størrelse legges det opp til fysisk møte for kontrollutvalgets 
medlemmer. Øvrige deltakere tilbys deltakelse via Microsoft Teams.
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 25/20 Godkjenning av protokoll fra møte 6.mai 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00039-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Protokollen fra møte 6.mai 2020 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Frogn KU 06052020, SV_ Protokoll Frogn KU 06052020 

SAKSUTREDNING: 
Utkast til protokoll fra møtet ble sendt ut 07.05.2020. 

Det er innkommet merknader til protokollen. Disse følger vedlagt. 

VURDERING 
Det legges opp til at protokollen fra møtet 06.05.2020 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, 29.05.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 
 
Møtetid: 06.05.2020 kl. 14:00 
Sted: Fjernmøte via Microsoft Teams 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  
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: 
Tore Svendsen (H) for Eva Anderssen (H) 
 
Forfall:  
Eva Anderssen (H) leder 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Jo Ragnar Finserås, enhetsleder økonomi og digitalisering (under sak 19 – 21) 
Wenche Korpberget, enhetsleder HR, politisk sekretariat og service (under sak 19) 
Merete Anine Nordaas Hvistendahl, kommuneoverlege (under sak 19) 
 
Fra Drøbak Frogn Idrettsarena KF møtte: 
Thomas Nygård, styreleder (under sak 21) 
Siv Katrin Ramskjell, daglig leder (under sak 21) 
 
Fra KPMG AS møtte:  
Rune Johansen, Senior Manager 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Møtet ble ledet av nestleder Thore Vestby. Innkalling og sakliste ble godkjent. Bjørn 
Rønbeck hadde meldt inn en sak under Eventuelt. 
 
Møteprotokoll godkjent 13.05.2020 
 
 

Thore Vestby/s./  Hanne Merete Dølheim/s./ 
Møteleder  Medlem  
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

18/20 20/00039-2 Godkjenning av protokoll fra møte 1.april 2020 3 

19/20 20/00054-1 Orientering om status for kommunens 
smittevernberedskap 

4 

20/20 20/00044-2 Frogn kommune - Årsregnskap 2019 5 

21/20 20/00045-3 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 6 

22/20 19/00165-9 Risiko- og vesentlighetsvurdering - 
Forvaltningsrevisjon 

7 

23/20 19/00164-3 Risiko- og vesentlighetsvurdering - 
Eierskapskontroll 

8 

24/20 20/00017-3 Referat og orienteringer 9 

Eventuelt 
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Frogn KU-18/20 
Godkjenning av protokoll fra møte 1.april 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokollen fra møte 1.april 2020 godkjennes. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 06.05.2020: 
Møteleder innledet og viste til innspill og kommentarer som var mottatt. 
 
Følgende tillegg ble tilføyd under sak 12/20: 
 
«Ordfører sa at Kstyret skulle ta opp delegeringsreglementet, for å bøte på det 
påpekte uheldige forhold at den ‘’Frognske’’ behandlingsmetode i byggesaker faktisk 
medførte at sakene i mange tilfeller gikk ut over lovens frister.» 
 
 
«Bjørn Rønbeck var uenig med leder om at det ble satt sluttstrek for å ta ordet i 
saken da han mente han ikke hadde fått belyst alle sider ved saken.» 
 
 
Følgende endringer ble gjort under Eventuelt (endring i kursiv): 
 
«Forvaltningsrevisjonsrapport om Tidlig innsats og forebygging  
Bjørn Rønbeck tok opp saken og viste til artikkel i Amta hvor KU leder hadde uttalt 
seg på vegne av kontrollutvalget. Rønbeck hadde mottatt tilbakemeldinger om at 
saken var blitt vinklet som Høyre reklame. Dette var journalistens verk da leder 
uttrykkelig hadde understreket at hun uttalte seg som leder av KU. Det ble 
understreket at KU er partipolitisk uavhengig organ og at dette er viktig å 
synliggjøre.» 
 
 
Votering: 
Protokoll med endringer ble enstemmig vedtatt (7 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 06.05.2020: 
 
Protokollen fra møte 1.april 2020 godkjennes. 
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Frogn KU-19/20 
Orientering om status for kommunens smittevernberedskap 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 06.05.2020: 
Enhetsleder Wenche Korpberget orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Enhetsleder Jo Ragnar Finserås orienterte om de økonomiske konsekvensene for 
Frogn kommune. 
Kommuneoverlege Merete Anine Nordaas Hvistendahl svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 06.05.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Frogn KU-20/20 
Frogn kommune - Årsregnskap 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Frogn kommunes årsregnskap for 2019 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 06.05.2020: 
Møteleder innledet. 
Enhetsleder Jo Ragnar Finserås svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 06.05.2020: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Frogn kommunes årsregnskap for 2019 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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Frogn KU-21/20 
Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Drøbak Frogn Idrettsarena KF sitt årsregnskap for 2019 
vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 06.05.2020: 
Møteleder innledet og viste til tilleggsdokumenter som var utsendt og som ikke var en 
del av selve innkallingen. Disse dokumenter var unntatt offentlighet. Etter konferering 
med kommunen og KF-et er det vurdert som at det ikke skulle foreligge forhold ved 
dokumentene som gjør at de ikke kan gjøres offentlige i dag.  
 
Styreleder Thomas Nygård svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Daglig leder Siv Katrin Ramskjell supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Senior Manager Rune Johansen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Enhetsleder Jo Ragnar Finserås svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Møteleder fremmet følgende oversendelsesforslag: 
 
«Saken sendes tilbake til Drøbak Frogn Idrettsarena KF.  
Kontrollutvalget ber om oversendelse av noter om regnskapsfordeling mellom 
enhetene, ref mal fra orientering i kommunestyret 26.november 2018.» 
 
 
Bjørn Rønbeck fremmet følgende alternative forslag: 
 
«Kontrollutvalget ber om at regnskapet kompletteres med utfyllende noter.» 
 
Votering: 
Forslaget fra møteleder ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (7 voterende) 
Forslag fra Bjørn Rønbeck falt med 2 mot 5 stemmer (7 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 06.05.2020: 
 
1. Saken sendes tilbake til Drøbak Frogn Idrettsarena KF.. 
2. Kontrollutvalget ber om oversendelse av noter om regnskapsfordeling mellom 

enhetene, ref mal fra orientering i kommunestyret 26.november 2018.» 
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Frogn KU-22/20 
Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem plan for forvaltningsrevisjon til neste 
møte. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 06.05.2020: 
Møteleder innledet. 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Knut Erik Robertsen fremmet følgende forslag: 
 
«Saken utsettes til neste møte.» 
 
Votering: 
Forslag fra Knut Erik Robertsen ble enstemmig vedtatt (7 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 06.05.2020: 
 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
 
 
  



25/20 Godkjenning av protokoll fra møte 6.mai 2020 - 20/00039-3 Godkjenning av protokoll fra møte 6.mai 2020 : Protokoll Frogn KU 06052020

  
Kontrollutvalget i Frogn kommune 06.05.2020 Side 8 av 10 

  

Frogn KU-23/20 
Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem plan for eierskapskontroll 2020-2024 til 
neste møte. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 06.05.2020: 
Møteleder innledet. 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 06.05.2020: 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem plan for eierskapskontroll 2020-2024 til 
neste møte. 
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Frogn KU-24/20 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 06.05.2020: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS): 
 
RS 03/20 Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret: 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Tidlig innsats og forebygging 
oppvekst i Frogn kommune, saksprotokoll KST sak 16/20 

  
RS 04/20 Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret: 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR i Frogn kommune, 
saksprotokoll KST sak 17/20 

 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 07/20 Follo landbrukskontor Årsmelding 2019 
  
OS 08/20 PURA Årsmelding 2019 
  
OS 09/20 KISIF IKS Årsmelding 2019 
 KISIF IKS Årsregnskap med noter 2019 - urevidert 03.02.2020 
  
OS 10/20 Follo Brannvesen IKS Årsregnskap med årsberetning 2019 
  
OS 11/20 Follo Kvalifiseringssenter IKS Årsregnskap 2019 med styrets beretning 
  
OS 12/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr 29.04.20 

 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 06.05.2020: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
 
Kommunens oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse om 
byggesaksbehandling i Frogn kommune 
Bjørn Rønbeck hadde spilt inn saken. 
Kommunen har svarfrist til 15.mai å gi tilsvar til Sivilombudsmannen. 
Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om status for kommunens plan- og 
byggesaksbehandling høsten 2020. 
 
 
Habilitetsproblematikk for folkevalgte i Frogn kommune 
Møteleder tok opp saken og orienterte. 
Kontrollutvalget ber ordfører om en orientering om rutiner og praksis for 
habilitetsvurderinger for folkevalgte. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 17:45 
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From: Per Jacobsen
To: Kjell Tore Wirum; "Thore Vestby"; "Høyre"; ronbeckbjorn@gmail.com; "Hanne Dølheim";

 kerobertsen@gmail.com; tosv@online.no
Cc: "Eva Anderssen"
Subject: SV: Protokoll Frogn KU 06052020
Date: torsdag 7. mai 2020 15:50:53
Attachments: image001.png

Hei!
 
Takk for gårsdagens møte!  Jeg synes at protokollen i utgangspunktet ser grei ut, men bemerker
 følgende:
 
I saken om KF-et redegjøres det over flere linjer hvem som svarte på spørsmål.  Dette er sikkert i
 pakt med tidligere praksis, men,  jeg vet ikke om dette er informasjon som er spesielt nyttig å ha
 med i en protokoll, så lenge man ikke får referert hvilke spørsmål som ble besvart , ei eller
 svaret.  Det fremgår jo av protokollen hvem som møtte fra kommune og KF-et.
 
Innledningsvis er det tatt med i protokollen under sak 21 at Kommunen og KF-et mente at de
 dokumenter som var merket ‘’Unntatt offentlighet’’ kunne behandles i åpent møte.  På samme
 måte burde det kanskje under behandlingen av regnskapet for kommunen i sak 21 blitt presisert
 at kommunen (Finserås) meddelte at eventuelle endringer  i KF-ets regnskap, ikke ville medføre
 endringer i kommunens regnskap, hvorved saksrekkefølgen ble opprettholdt. For eksempel
 formulert som følger:
 
Da KF-ets regnskap inngår i kommunens regnskap, ble det stilt spørsmål om KF-ets regnskap
 skulle behandles før kommunens regnskap. Kommunen meddelte at endringer på KF-ets
 regnskap ikke ville medføre endringer i kommunens regnskap. Saksrekkefølgen ble derved
 opprettholdt.
 
Ha en fin dag videre!
 
Mvh/best regards
Per J.
 

Fra: Kjell Tore Wirum <KjellTore.Wirum@as.kommune.no> 
Sendt: torsdag 7. mai 2020 15.01
Til: Thore Vestby <thvestby@gmail.com>; 'Høyre' <bhc@frognhoyre.no>;
 ronbeckbjorn@gmail.com; 'Hanne Dølheim' <handol@online.no>; kerobertsen@gmail.com; Per
 Jacobsen <perojac@me.com>; tosv@online.no
Kopi: Eva Anderssen <eva_anderssen@outlook.com>
Emne: Protokoll Frogn KU 06052020
 
Vedlagt følger utkast til protokoll fra gårsdagens møte
 
 
Med hilsen
 
 
Kjell Tore Wirum
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Kontrollsjef/daglig leder
Mobil: 92 88 33 92
 
 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat

Postadresse: Postboks 195, 1431 ÅS
Besøksadresse: Skoleveien 3, 1430 ÅS
e-post: FIKS@follofiks.no
Web: www.follofiks.no
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 26/20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 

  - Ny behandling 
Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00045-6 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse til Drøbak Frogn Idrettsarena KF sitt årsregnskap for 2019 
vedtas, og oversendes kommunestyret. 

Vedlegg: 
Revisjonsberetning Drøbak Frogn Idrettsarena KF 2019, Drøbak Frogn Idrettsarena 
KF - Årsberetning 2019, Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Regnskap 2019, Regnskap 
Drøbak Frogn idrettsarena KF - svar til KU, Kontrollutvalgets uttalelse til Drøbak 
Frogn Idrettsarena KF sitt årsregnskap for 2019, Kommentarer til behandlingen av 
KF-et i møtet 6 mai 2020, Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for 
kommunale og fylkeskommunale foretak 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 06.05.2020 i sak 21/20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - 
Årsregnskap 2019 følgende: 

1. Saken sendes tilbake til Drøbak Frogn Idrettsarena KF.
2. Kontrollutvalget ber om oversendelse av noter om regnskapsfordeling mellom enhetene,

ref mal fra orientering i kommunestyret 26.november 2018.

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon § 3 annet 
ledd:  

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene 
og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak.  

Bestemmelsen er gitt i medhold av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-3 tredje ledd annet punktum. Bestemmelsen 
gjelder tilsvarende for kommunale foretak.  

Fakta i saken  
Årsregnskap  
Det følger av kommuneloven § 14-6 at kommunens årsregnskap skal avlegges 
senest 22.februar hvert år. Bestemmelsen gjelder fra og med regnskapsåret 2020. 
Bestemmelsen i kommunelov av 1992 fastsatte fristen til 15.februar.  

Årsregnskapet ble avlagt 14. februar og oversendt revisor. 
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Årsberetning  
Det følger av kommuneloven § 14-6 at kommunens årsberetning skal avlegges 
senest 31.mars hvert år. Bestemmelsen gjelder fra og med regnskapsåret 2020. 
Bestemmelsen er en videreføring av kommunelov av 1992 med forskrifter.  
 
Årsberetningen ble avlagt 30.03.20.  
 
 
Uavhengig revisors beretning  
Det følger av kommuneloven § 24-8 at regnskapsrevisor skal avgi en 
revisjonsberetning til kommunestyret senest 15.april hvert år. Imidlertid er det 
igjennom midlertidig lov vedtatt å utsette fristen for 2020 til 15.juni.  
 
Uavhengig revisors beretning er datert 15.april 2020 og følger vedlagt.  
 
 
Videre behandling av årsregnskapet  
Det følger av kommuneloven § 14-5 fjerde ledd at årsregnskapet skal behandles av 
kommunestyret senest 30.juni hvert år. Bestemmelsen er en videreføring fra 
kommuneloven av 1992. Imidlertid er det vedtatt en midlertidig lov hvor frist for 
kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2019 er utsatt til 15.september.  
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse  
Vedlagt følger utkast til kontrollutvalgets uttalelse. Kontrollutvalgets endelige uttalelse 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet og skal følge som vedlegg i 
den videre behandling av årsregnskapet.  
 
 
VURDERING 
Vedlagt følger notat med kommentarer til behandlingen av regnskapet for KF-et i 
forrige møtet. 
 
Kostnadsfordeling mellom virksomhetene 
Vedlagt følger tilbakemelding fra Frogn kommune vedrørende kostnadsfordelingen 
mellom Bad, Trening og Kafe. Kommunen gjør oppmerksom på at 
kostnadsfordelingen ikke er gjennomgått av KF-et. 
 
 
Regnskapsprinsipper  
Det er også stilt spørsmål vedrørende hvilke regnskapsprinsipper som gjelder for 
Drøbak Frogn Idrettsarena KF. 
 
Frogn kommune v/enhetsleder Økonomi og digitalisering har i e-post, datert 
28.05.2020, gitt følgende kommentar: 
 
«Vedlagt er forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak 
slik forskriften gjaldt for 2019. Som det framgår av § 19 kan kommunale foretak som driver 
næringsvirksomhet føre regnskapet etter regnskapsloven. Opprinnelig var det et «skal» krav 
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dersom foretaket drev næringsvirksomhet. Skal kravet fra 2006 er senere endret til kan, etter 
det vi kan se ble dette endret allerede i 2008.» [kommunens utheving] 

 
 
Avslutning  
Daglig leder eller den hun bemyndiger, inviteres til kontrollutvalgets møte for å 
orientere om årsregnskapet og/eller årsberetningen samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
Rådmann eller den han bemyndiger, inviteres til kontrollutvalgets møte for å orientere 
om årsregnskapet og/eller årsberetningen samt kunne svare på eventuelle spørsmål 
fra utvalgets medlemmer.  
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i 
kontrollutvalgets møte og redegjøre for revisjonsberetningen og eventuelle andre 
dokumenter utarbeidet av revisor i sakens anledning, samt kunne svare på spørsmål 
fra utvalgets medlemmer.  
 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.  
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Våre verdier
Disse verdiene skal skape en sterk organisasjon som gjør at vi blir en 
foretrukken møteplass uavhengig av alder, fysisk form, etnisitet, religion osv.

Vår visjon
Vår visjon er å skape det beste møtestedet for helse og glede i badebyen 
Drøbak

Profesjonell
Vi skal fremstå som 

kunnskapsrike gjennom  
å ha god innsikt om alle  

tilbud hos oss,  
og høy kompetanse  

innenfor eget  
arbeids område.

Våre vedtekter – hovedkrav som stilles til drift
§4 –Formål og ansvarsområde

• �Drifte�Drøbaksbadet�(badeanlegget�og�treningssenteret)�og�Frognhallen,�
samt koordinere all aktivitet i Seiersten Idrettspark.

• �Sikre�at�det�gis�et�godt�og�omfattende�tilbud�som�understøtter�folkehelse�for�
kommunens innbyggere uavhengig av alder og funksjonsnivå.

• �Legge�forholdene�til�rette�for�aktiviteter�som�tilbys�gjennom�skoler,�frivillige�lag�
og foreninger i kommunen.

• �Med�folkehelseperspektivet�i�bunn�skal�badeanlegget�drives�på�en�
forretningsmessig måte med mål om at driften, eksklusive kapitalkostnader, 
minimum skal gå i null.

Entusiastisk
Våre besøkende skal  

møtes av glede  
og inspirasjon slik at de  
trives og derigjennom  
bruker�flere�av�våre� 

tilbud oftere.

Raus
Våre besøkende skal  

oppleve at de alltid blir lyttet  
til og at vi strekker oss det  

lille ekstra for å gi dem  
den beste opplevelsen  

under besøket.

Våre kundeløfter
Trygghet: 
Alle besøkende skal til enhver tid og i enhver 
situasjon under besøket oppleve anlegget som 
oversiktlig og trygt.

Vennlighet: 
Alle besøkende skal til enhver tid under besøket 
oppleve at de er i rene og hyggelige omgivelser 
hvor de ansatte alltid yter det lille ekstra for dem.

Uforglemmelighet: 
Alle besøkende skal på grunn av mangfoldet 
av tilbud, den gode atmosfæren og den høye 
servicegraden ønske å komme raskt tilbake til oss.
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Endelig – 8. juni kunne Bølgen bad & aktivitetssenter åpne dørene for publikum. Nesten 1,5 år etter at 
anlegget faktisk skulle åpnet. Denne lørdagen skinte vi om kapp med solen da vi kunne invitere Frogns 
befolkning til å ta i bruk Bølgen-anlegget og den nye Frognhallen. Ventetiden hadde vært lang, og med 
utfordringer ingen i sin villeste fantasi kunne tenke seg. I realiteten var det et helt nytt bygg som måtte 
bygges om før det ble åpnet. 

Bølgen består ikke bare av badeanlegget og treningssenteret, men omfatter også kafé, helseklinikk, 
tidligere Frognhallen, kontorlokaler for DFI og kommunens etat for psykososialt arbeid. Og i 
underetasjen holder fortsatt Underhuset til. Det er et flott anlegg for mange ulike grupper, og et 
anlegg befolkningen i Frogn har ventet lenge på. Noe besøkstallene viser. Bølgens ansatte har gjort en 
fantastisk jobb både før og etter åpning, og er i ferd med å skape det samlingsstedet vi ønsker Bølgen 
skal være. 

Til tross for dette har ikke hverdagen vært problemfri. Det har også i 2019 pågått mye gjenstående 
byggearbeid som har forsinket overtakelse av bygget. Flere ansatte har brukt mye av sin arbeidstid til å 
bistå byggeprosjektet, og har sørget for progresjon og ivaretakelse av krav samt kommet med forslag til 
gode løsninger. 

De første ansatte ble ansatt i 2017, og forberedte organisasjonen til åpning januar 2018 – en åpning 
som ble utsatt opptil flere ganger. Bølgens ansatte holdt til i midlertidige lokaler på forskjellige steder 
og fikk midlertidige jobber for kommunen. Det er lett å tenke seg at dette ikke var enkelt. Men de 
fleste så fremover og gjorde sitt ytterste i ventetiden. Jeg tror ingen kan greie å sette seg inn i den 
absurde situasjonen det er å gå til en jobb som er noe helt annet enn den en fikk, og det oppstår stadig 
utsettelser som gjør at en ikke kan ta fatt på det en har hatt mest lyst til i 1,5 år. En situasjon som sliter 
både på de ansatte og organisasjonen. 

Resultatet av en tøff periode førte til at det oppsto en krevende arbeidssituasjon. Styret valgte å 
iverksette en omfattende og ressurskrevende organisasjonsutviklingsprosess for å sikre ett godt 
fremtidig arbeidsmiljø for Bølgen.  

Jeg og resten av styret vil takke de ansatte for den innsatsen de har gjort gjennom hele perioden. Den 
store viljen de har vist til å skape en møteplass og gode aktiviteter for gjestene verdsetter styret høyt. 

Vi vil takke frivilligheten og idrettslaget DFI for samarbeidet, og ser frem til at vi sammen skal skape en 
fremtidig storstue for medlemmene i idrettslaget. Målet er å gjenskape noe av det som ble borte med 
«gamle» Frognhallen. 

2020 vil bli det første hele driftsåret. Og vi håper og tror at i løpet av dette året skal alt være ferdigstilt 
og vi skal kunne konsentrere oss om å videreutvikle gode tilbud til Frogns befolkning. Vi er stolte av det 
flotte anlegget som skal fremstå som «det beste folkehelstilbudet» i Frogn. 

Thomas Nygaard
Styrets leder

ORD FRA  
STYRELEDER
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ORD FRA  
STYRELEDER

Foto: Annette Larsen/White Arkitekter. Modell: Oslo Synkron
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Innledning 
Drøbak Frogn Idrettsarena KF 
er et kommunalt foretak i Frogn 
kommune som drifter Bølgen bad & 
aktivitetssenter og Frognhallen, samt 
koordinerer all aktivitet i Seiersten 
Idrettspark. Som en del av dette er 
også Bølgen treningssenter som 
driftes uavhengig av annen aktivitet og 
med eget regnskap.  
 Foretaket er ikke et eget retts-
subjekt og er direkte underlagt Frogn 
kommunestyre. Virksomheten drives 
fra Seiersten idrettspark, Belsjøveien, 
Drøbak. 

Åpning  
8. juni 2019 åpnet Bølgen bad 

& aktivitetssenter sine dører for 
publikum. Opprinnelig skulle bygget 
overtas 1. desember 2017, og åpnes 
for publikum 10. januar 2018. Da vi 
endelig kunne invitere publikum til å 
ta anlegget i bruk, var et omfattende 
utbedringsarbeid gjennomført. Like-
vel gjensto en del arbeid som har 
pågått i hele 2019. Foretaket har ikke 
formelt overtatt bygget på grunn av 
gjenstående utbedringer. 

Medlemmer 
Første åpningsdag var det mer enn 
800 besøkende. 1009 medlemmer 
hadde tegnet medlemskap. Og 9. juni 
var besøkstallet nesten 1000 gjester.  
Medlemstallet har steget hver eneste 
måned gjennom året, og ved utgangen 

av året ble det registrert ca. 2100 
medlemmer. Gjennomsnittlig antall 
besøkende per dag startet med snitt 
per måned på ca. 350 gjester per dag, 
og endte med mer enn 700 gjester i 
snitt per dag i desember. Totalt hadde 
vi ca. 100 000 gjester i 2019.  

Årsverk 
Per 31.12.2019 hadde foretaket 60 
ansatte (38,4 faste og 2,2 variable 
årsverk) og 20 innleide instruktører 
og terapeuter. Gjennomsnittsalder på 
fastansatte  var 34 år. Vi etterstreber 
en balanse i kjønnsfordelingen i alle 
ansettelser uavhengig av yrkesgrupper 
og stillingsnivåer.

Likestilling og inkludering 
Foretaket arbeider aktiv for å fremme 
likestilling, sikre like muligheter og 
hindre diskriminering. Av de ansatte 
per 31.12.19 var 67 prosent kvinner 
og 33 prosent menn. I ledelsen var 
fordelingen 75 prosent kvinner og 25 
prosent menn. 
 Foretaket er en inkluderende 
arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) som skal 
ivareta både egne ansatte i tillegg til å 
inkludere arbeidstakere som av ulike 
årsaker står utenfor arbeidslivet. 

Sykefravær 
Av det legemeldte fraværet var 
korttidsfravær (inntil 8 uker) på 5,8 % 
og langtidsfraværet (over 8 uker) 6,6 %.
 Gjennomsnittlig legemeldt 
sykefravær 2019 var 7,9 %. Vi så en 
økning fra 1. til 4. kvartal fra 2,6 % i 1. 
kvartal, 4,9 % i 2. kvartal, 6% i 3. kvartal 
og 18,1 % i 4. kvartal.
 Ledere har hatt tett oppfølging med 
de langtidssykemeldte i samarbeid 
med bedriftshelsetjenesten og NAV.
 Når det gjelder egenmeldt syke-
fravær har vi registrert et gjennomsnitt 
for 2019 på 1,1 %. 

Miljø 
Administrasjonen flyttet inn i anlegget 
allerede i januar, mens de andre 
ansatte fortsatte sine oppdrag 
for kommunen, med svømme- og 

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019

Thomas�Nygaard

Styrets leder

Kathe�Langvik�

Styrets nestleder

Haagen�Sæther�Larsen

Styremedlem

Pamela�Morales

Styremedlem

Grethe�Reinhardtsen

Styremedlem

Laila�Aarstrand

Varamedlem
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livredningskurs og folkebad på gamle 
Seiersten bad, med kafédrift på 
Helsebygget og med treninger for 
befolkningen i «Aktiv mens vi venter». 
Denne aktiviteten foregikk på andre 
lokaliteter i kommunen. Dette var en 
meget krevende periode for både de 
ansatte og ledelsen for å ivareta det 
psykososiale arbeidsmiljøet uten å 
være tilstede på samme arbeidssted.  
 På slutten av året innledet 
Foretaket samarbeid med bedrifts-
helsetjenesten Frisk HMS. Det ble 
lagt planer om gjennomføring av 
medarbeiderundersøkelse for 
utsendelse tidlig 2020, med påfølg-
ende organisasjons utviklings prosess 
under ledelse av Frisk HMS.
 Det er registrert fire arbeidsskader 
i løpet av året.  
 Virksomheten påvirker ikke det ytre 
miljø utover det som kan forventes av 
liknende virksomheter. 

Årsregnskap 
Årsregnskapet er satt opp etter 
kommunale prinsipper. Regnskapet 
er utarbeidet i henhold til Forskrift 
om særbudsjett, særregnskap og 
årsberetning for kommunale og 
fylkeskommunale foretak og god 
kommunal regnskapsskikk, og gir 
etter styrets oppfatning et riktig bilde 
av foretakets økonomiske stilling for 
regnskapsåret 2019. Styret er ikke 
kjent med forhold som er oppstått 

etter regnskapsavslutningen som 
endrer dette forholdet, og anser at det 
er grunnlag for fortsatt drift. 
 Selskapet følger gjeldende regn
skaps prinsipper. 
 Til tross for at det fortsatt ikke har 
vært et helt driftsår, ser vi en meget 
god utvikling i medlemsøkning og 
aktiviteten. Inntektsprognoser på 
besøkstall og abonnement/salg for 
resten av året er bedre enn forventet. 
 I forbindelse med behandlingen 
av regnskapet for 2017 og 2018 
ble ikke mindreforbruket i drift og 
merforbruket i investering vedtatt 
disponert/dekket. Ved avslutningen av 
regnskapet for 2019 forutsetter vi at 
fremlagte regnskaper vedtas i henhold 
til intensjonene i de regnskaper som 
er lagt frem for kommunestyret.   

Styret 
Foretakets styre består av fem 
medlemmer, inkludert ansattes 
representant, to menn og tre kvinner. 
I tillegg er det ett varamedlem, en 
kvinne. Det er utbetalt kr 313 000 i 
styrehonorar. 
 Det ble gjennomført åtte 
styremøter i 2019. Av viktige saker 
som ble behandlet nevner vi: 

 " Framdrift byggeprosjektet og 
utbedringsprosessen 

 " Avklaring om økonomisk overføring 
mellom kommunen og foretaket 

 " Drifts og SLAavtale med Frogn 

kommune 
 " Samhandling og rolleavklaring 
mellom kommunens basis-
organisasjon og foretaket 

 " Budsjettkonsekvenser ved gratis 
inngang for gjester fra ideelle 
organisasjoner 

I tillegg har styret vært involvert i saker 
av personalmessig karakter.  

Vedtekter 
Foretakets vedtekter er ihht. 
kommunale foretak og vedtatt av 
kommunestyret i Frogn. 

Fortsatt drift 
Årsregnskapet er satt opp under 
forutsetning om fortsatt drift, og det 
bekreftes herved at forutsetningen for 
fortsatt drift er til stede. 
 På bakgrunn av den situa sjonen 
som har oppstått etter korona-
utbruddet og helsemyndighetenes 
restriksjoner gitt 12. mars 2020, er 
det oppstått en uoversiktlig situasjon 
som er meget krevende for Bølgen. 
Alle forutsetninger ble endret da 
Bølgen måtte legge ned all sin 
virksomhet fra denne datoen, og hele 
inntektsgrunnlaget bortfalt. Ledelsen 
i foretaket har gjennomført tiltak for å 
redusere det økonomiske tapet.   
 Styret har innledet dialog med 
Frogn kommune og følger situasjonen 
tett. Det iverksettes tiltak løpende.

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2019

Thomas Nygaard
Styrets leder

Kathe Langvik
Styrets nestleder

Haagen Sæther Larsen
Styremedlem

Pamela Morales
Styremedlem

Grethe Reinhardtsen
Styremedlem

Laila Aarstrand
Varamedlem

Frogn, 30. mars 2020 
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Hovedtall i regnskapet

Driftsregnskapet 

Hovedtall 2018-2019

(Tall i tusen kroner)

Regnskap 
2019

Regulert 
budsjett�2019

Regnskap 
2018

1 Salgs og leieinntekter 11 062  18 464  6 928  

2 Driftstilskudd Frogn kommune 10 200 10 200  18 400  

3 Andre inntekter 5 566  6 878  1 571  

4 Sum driftsinntekter (1+2+3) 26 829  35 542  26 898  

5 Sum driftsutgifter -32 337  -37 317   -23 054 

6� Brutto�driftsresultat�(4+5)� �-5�508�� -1�776�� 3�854��
7 Netto renteutgifter -462 -2 024  18  

8� Netto�driftsresultat�(6+7+8+9)�*� -5�971�� -3�800� 3�863��
9 Bruk av tidligere års avsetninger  3 800 3 800  

10 Regnskapsmessig mindreforbruk (1011+12) *** -2 111  0  3 863

Salgs-�og�leieinntekter�(1):�
Salgs og leieinntektene kommer av Bølgens aktiviteter innen trening, bad og kafé virksomhet. 

Driftstilskudd�Frogn�kommune�(2):�
Driftstilskuddet fra Frogn kommune ble gitt for å dekke kostnader i forbindelse med forsinket åpning av anlegget. 

Andre�inntekter�(3):�
Bølgen har avtale med Frogn kommune om levering av tjenester. 4,1 millioner kroner av Andre inntekter kommer av disse 
oppgavene. Resterende beløp skyldes sykelønnsrefusjon og momskompensasjon. 

Sum�driftsinntekter�(4):�
Driftsinntektene ble på 16,6 millioner kroner. Dette i tillegg til driftstilskuddet i linje 2. Anlegget ble ytterligere forsinket i 
forhold til beregningene som lå til grunn ved kommunestyrets vedtak om driftstilskudd og er årsaken til tapte inntekter. 

Sum�driftsutgifter�(5):�
Driftsutgiftene er 5 millioner lavere enn budsjettert og skyldes forsinket åpning og testperiode hvor enkelte kostnader ikke 
belastes drift.  

Netto�renteutgifter�(7):��
Netto renteutgifter kommer av foretakets lån hos Frogn kommune.  Grunnet forsinket åpning begynte lånet å løpe senere 
enn planlagt. Det lave rentenivået og noe lavere lånebehov enn estimert utgjør avviket til budsjett. 

Netto�driftsresultat�(8):�
Netto driftsresultat utgjør -6 millioner kroner.  

Regnskapsresultat�(9):�
Netto regnskapsresultat utgjør -2,1 millioner kroner.   
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Utvikling av netto driftsresultat 
Netto driftsresultat er resultat etter at alle driftsinntekter, driftskostnaderkostnader og netto finanskostnader er telt med. 
Foretakets netto driftsresultat på -6 millioner kroner kommer av tapt salgsinntekt første halvår 2019, lavere kostnader enn 
budsjettert og at kommunen har valgt å benytte tidligere års mindreforbruk som finansiering av årets resultat.   

Avdelingenes rammer og forbruk 2019
Investeringsregnskapet 

Det er ikke formelt vedtatt investeringsbudsjett for perioden 2018-2019. Regnskapet er imidlertid avsluttet ihht intensjonen 
og regnskapene lagt frem for kommunestyret. 
 
(Tall i tusen kroner)

Noter
Regnskap 

2019

Regulert 
budsjett  
2019�*

Opprinnelig 
budsjett  
2019�*

Regnskap 
2018�

FINANSIERINGSBEHOV  

Investeringer i anleggsmidler 6  1 471  0  0  2 441  

Kjøp av aksjer og andeler  4  7  0  0  0  

Dekning av tidligere års udekket    7 797  0  0  0  

Årets�finansieringsbehov��   9�275�� 0  0  2�441
 
FINANSIERING��

          

Bruk av lånemidler 1)    -9 104  0  0  0  

Kompensasjon for merverdiavgift    -171  0  0  -467  

Sum�ekstern�finansiering��   -9�275�� 0  0  -467��
Overført fra driftsregnskapet    0  0  0  0  

Bruk av tidligere års udisponert    0  0  0  0  

Bruk av avsetninger    0  0  0  0  

Sum�finansiering��   -9�275�� 0  0  -467���

Udekket�/�Udisponert�� 12  0�� 0  0  1�973��

1)   Foretaket har tatt opp et lån på 9,1 millioner kroner i Frogn kommune. Dette betales tilbake som et annuitetslån med  
10 års løpetid.   
Det vil i 2020 bli vedtatt et investeringsbudsjett for 2020. Investeringer fremover samt finansiering vil bli en del av 
behandlingen av kommunens handlingsprogram. 
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Balanseregnskapet

(Tall i tusen kroner)

2019 2018

EIENDELER
Anleggsmidler  14 056  10 648  

Herav: Utlån, aksjer, andeler og pensjonsmidler  3 905   1 969

Omløpsmidler  12 762   9 507

Herav: Kortsiktige fordringer  9 558   6 973

SUM�EIENDELER�� 26�818��� 20�155���

GJELD�OG�EGENKAPITAL
Gjeld
Langsiktig gjeld *  13 174   11 105  

Kortsiktig gjeld  14 665    4 132   

Sum gjeld  27�839��� 15�237���

Egenkapital�� -1�020��� 4�918��
Herav: Fond  0  0   

Kapitalkonto  889   -8 654    

Regnskapsmessig mindreforbruk     -4 061   

Regnskapsmessig merforbruk  -2 111 

Udekket i investeringsregnskapet  0   7 797   

SUM�GJELD�OG�EGENKAPITAL�� 26�818��� 20�155��

*  Inklusive pensjonsforpliktelser på 4,5 millioner kroner per 31.12.2019

Thomas Nygaard
Styrets leder

Kathe Langvik
Styrets nestleder

Haagen Sæther Larsen
Styremedlem

Pamela Morales
Styremedlem

Grethe Reinhardtsen
Styremedlem

Laila Aarstrand
Varamedlem

Bølgen Bad & Aktivitetssenter
Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Frogn, 14. februar 2020 
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Internkontroll, økonomi og ansatte 

Internkontroll 
Foretaket har utarbeidet internkontrollrutiner for alle lovpålagte områder for den driften på  Bølgen og følger 
Kommunelovens bestemmelser og Frogn kommunes retningslinjer.  
 Foretaket bruker Compilo som avviks- og internkontrollsystem i kombinasjon med Plania og manuelle avviksskjemaer. 
Kontrollsystemet skal bidra til å avdekke eventuelle feil og misligheter, øke sannsynligheten for å oppdage dersom noen 
begår en feil eller en korrupt handling og sikre oppfølging i form av tiltak for å unngå gjentagende feil / avvik.  
 Vi har fokus på risikobasert internkontroll for å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, helhetlig styring og 

riktig utvikling, godt omdømme og legitimitet 
og etterlevelse av lover og regler. Etter et halvt 
års full drift har vi fått verdifull erfaring som 
har medført forbedringer i mange av våre 
rutiner og systemer. Vi fortsetter arbeidet med 
kontinuerlig forbedringer også i 2020.   
 Foretaket følger kommunens mal for 
risiko- og kontrollmatrise, som i større grad skal 
muliggjøre sammenlikninger og prioriteringer 
på tvers av enhetene i kommunen. Risiko- 
og kontrollmatrisen er bygget opp med 
utgangspunkt i de fem sirklene, se figur til 
venstre.  
 Som et ledd i implementeringen av en 
risikobasert internkontroll i Frogn kommune 
har foretaket i tråd med kommunens 
beslutninger også sett nytten av å benytte 
risiko- og kontrollmatrisen med fokus på ønsket 
måloppnåelse.  
 Foretaket har kontinuerlig fokus på 
tiltak for å forebygge all form for trakassering 
i arbeidsmiljøet, det være seg mobbing eller 
seksuell trakassering. På slutten av 2019 tegnet 
vi avtale med bedriftshelsetjenesten Frisk HMS 
og startet iverksettelsen av ulike miljøtiltak som 
et ledd i det forebyggende arbeidet.  

Økonomi  
Regnskapsmessig merforbruk ble 2,1 MNOK. Dette skylles ytterligere forsinkelse av åpningen av anlegget fra starten av 
mai til åpningsdagen som ble 8. juni. Salgs  og leieinntekter utgjør, sammen med andre inntekter og driftstilskuddet fra 
kommunen, de totale driftsinntektene. Beregningene for driftstilskuddet la til grunn den samme tidligere åpningsdatoen 
enn det som ble realiteten, og dette er hovedårsaken til tapte inntekter. 
 Dagens systemer gir muligheter til å begrense tilganger og loggføre endringer på en god måte. All attestering 
og anvisning av fakturaer er styrt av systemet og begrenset til navngitte personer. Personer med attestasjons- og 
anvisningsmyndighet har kun tilgang til å kontere i foretakets regnskap og har ingen tilgang til å gjøre endringer i mottakers 
opplysninger.  
 Tilgang til foretakets betalingssystemer og ekstern kobling mot bank er begrenset til noen personer i administrasjonen. 
Alle transaksjoner ved kjøp av varer og tjenester kontrolleres og godkjennes av to personer. Ved lønnskjøring blir alle 
utbetalinger over et gitt beløp kontrollert av to personer i administrasjonen.  
Alle endringer av bankkontoopplysninger for leverandører i 2019 er loggført. 
 

Hva kan  
gå galt?

Hvor galt  
kan det gå?Oppfølging

Hva er gjort  
for å unngå at 
det går galt?

Er det nok?
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Hvordan situasjonen gjennom 2019 har påvirket de ansatte 
Hele foretaket med både ledere og ansatte hadde, på lik linje som i hele 2018, helt andre oppgaver enn de var ansatt til å 
løse de første fem månedene. Før åpning hadde vi kun fire dager fra byggearbeiderne ryddet vekk stilasene inne i anlegget 
til vi kunne åpne dørene for publikum den 8. juni. De ansatte har vist en unik evne til omstilling og raske endringer. 
Åpningen ga oss en positiv og ny energi, da de ansatte endelig fikk stå i de egentlige stillingene de opprinnelig søkte på. 
Samtidig har den første tiden i full drift vært svært krevende da det har vært mye nytt å lære og tilpasse seg for alle. 

Tilgjengelighet  
Bølgen bad & aktivitetssenter er tilrettelagt med tanke på Universell Utforming (UU). Tilbudene vil bli tilrettelagt for alle 
funksjonsnivåer og aldre.  

Etikk og verdiimplementering  
Foretaket har utarbeidet en egen strategi- og forretningsplan. Denne inneholder verdier og kundeløfter som benyttes 
for å bygge en god kultur, og er tilpasset foretakets arbeidsområder. I tillegg er Frogn kommunes verdigrunnlag og 
etiske retningslinjer forankret i personalhåndboken, og derigjennom i organisasjonen. Verdi og etikk har stort fokus ved 
ansettelser og i oppfølgingen av medarbeiderne i den daglige driften.  
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Ledergruppen

Siv-Katrin�Ramskjell

Daglig leder

Bjørn�Wilhelmsen

Nestleder/avd. leder 
Drift og teknisk

Cecilie�W.�Fjeldvik

Administrasjonsans.

Lara�J.�Mordt

Ansv. samarbeids-
partnere

Lise�Faye-Petersen

Markedskooridnator

Pamela�Morales

Resepsjonsleder

Krzysztof�Frymarkiewicz

Avd. leder Bølgen kafé

Nina�J.�Dobloug

Avd. leder Bølgen trening

Thomas�Ritter

Avd. leder Bølgen bad
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ÅRET 2019 - FØR ÅPNINGEN

Vi flytter inn på Bølgen
I januar 2019 kunne administrasjonen 
omsider flytte fra Dyrløkkeveien og 
inn på kontorene på Bølgen. Samtidig 
flyttet også DFI og kommunens etat 
for psykososialt arbeid (EPA) inn i sine 
kontorer.
 I praksis flyttet vi inn på en 
byggeplass, der arbeider fortsatt 
pågikk i de fleste deler av bygget. 

Men vi fikk ryddet unna nødvendige 
områder og installert oss og var glade 
for endelig å være hus! 
 Håpet var at vi skulle få inn alle 
ansatte og at åpning av Bølgen for 
publikum skulle foregå i løpet av 
noen uker, men det ble stadig nye 
forsinkelser. Først i midten av mai 
kunne Bølgen helseklinikk og Bølgen 
kafé flytte inn. 3. juni var vi endelig alle 
samlet på Bølgen, og resepsjonister, 
badevakter og instruktører kunne 
iherdig klargjøre sine området og 
innta sine plasser før åpningen 8. juni.

Aktiviteter
Helt frem til åpningen av Bølgen i 
juni var de ansatte sysselsatt med 
forskjellige oppgaver. Vi hadde 
forsatt full drift av Seiersten bad der 
resepsjonister, teknikere, badevakter 
og enkelte instruktører hadde 
oppgaver med folkebad, kurs for barn 
og voksne og arrangement av de 
populære badebursdagene. 
 Kjøkkengjengen jobbet i kafeen 
på Helsebygget, der de serverte 
hjemmelaget mat til ansatte på bygget 
og gjester og drev cateringvirksomhet 
for kommunen.
 Treningskonsepet Aktiv mens vi 
venter ble videreført praktisk talt helt 



26/20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 - Ny behandling - 20/00045-6 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 - Ny behandling : Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsberetning 2019

Drøbak Frogn Idrettsarena KF · Årsberetning 2019 15

frem til åpningen. Vi hadde en god 
og stabil gruppe med treningsvillige 
medlemmer på et tjuetalls varierte 
gruppetimer, og instruktørene 
la et flott grunnlag for driften av 
treningssenteret i denne perioden. 
Salgruppetimene ble gjennomført i 
boksehallen, yogatimer i klangrommet 
på Helsebygget, sykkeltimer i lokalene i 
Dyrløkkeveien, svømming på Seiersten 
bad og SUP fra Torkildstranda.
 Det var også Bølgens ansatte som 
sto for påskebadet i badeparken i 
Drøbak, der ivrige friskuser hev seg 
ut i sjøvannet. Årets påske var helt 
fantastisk i hele landet, med strålende 
sol, vindstille, rikelig med snø i fjellet 
og herlig vårfornemmelse i lavlandet. 
Arrangementet startet med bootcamp 
og avsluttet med utdeling av varm 
drikke, boller og påskegul t-skjorte til 
deltakerne. 
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ÅPNINGEN 8. JUNI
Endelig. En-de-lig! 
 Ja, ordet «endelig» kunne man høre 
uttalt ofte 8. juni fra både ansatte, 
gjester, publikum, og alle som har fulgt 
oss på veien fra den første ideen om 
et større badeanlegg i 2006, gjennom 
år med planlegging og prosjektering, 
byggeperiode og til slutt halvannet år 
med utsettelser. Endelig skulle Bølgen 
åpne dørene for publikum! 
 Dagen kunne ikke blitt mer 
vellykket. Sola skinte fra tidlig 
morgen og til langt ut på dagen. Alt 
gikk på skinner og alle var glade og 
feststemte!

 Det hele startet med et en 
åpningsseremoni på Seisersten 
stadion med et inntog av Drøbak 
Frogn skolekorps, Drøbak 
trommedamer og turnere fra DFI. 
Daglig leder på Bølgen, SivKatrin 
Ramskjell var konferansier og ga først 
ordet til ordfører Odd Haktor Slåke 
som holdt en velkomsttale. Rådmann 
Harald K. Hermansen redegjorde 
for prosessen og overleverte bygget 
til styreleder for Drøbak Frogn 
Idrettsarena KF, Thomas Nygård. Siste 
taler var tidligere elitesvømmer Bent 
Brask som snakket om viktigheten av 

god folkehelse.
 DFI Turn underholdt med en 
fantastisk oppvisning på kunstgresset 
før ordføreren avsluttet seremonien 
med høytidelig snorklipping og 
erklærte Bølgen bad & aktivitetssenter 
for åpnet!
 Publikum strømmet inn i anlegget 
der det for dagen var fri adgang. 
 I treningssenteret ble publikum 
møtt av instruktører, PT-er og 
terapeutene fra helseklinikken. Det var 
satt opp en omfattende timeplan med 
varierte gruppetimer og publikum fikk 
omvsning, veiledning og tips til trening. 
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 I badet ble det i tillegg til herlig 
utfoldelse i bassenger, lekeområde og 
velværeavdeling, arrangert en hoppe- 
og stupekonkurranse og en Wibit-
konkurranse.
 Hoppe- og stupekonkurransen 
ble ledet av Helene Olavsen, kjent 
fra Senkveld med Helene og Stian, 
sammen med leder for Bølgen 
bad, Thomas Ritter. Standarden for 
konkurransen ble satt ved Helenes 
innledende, nydelige backflipstup 

og orførerens overraskende svalestup 
utført i full dress fra 5-meteren. 
Gjennom konkurransen fikk vi se både 
vakre stup, halsbrekkende dødsing, 
crazy hopp og herlige mageplask. 
Vinnere ble kåret i forskjellige grener og 
aldersgrupper.
 Senere på dagen gjennomførte vi 
en konkurranse i den oppblåsbare 
hinderløypa (Wibit) der to og to 

konkurrerte mot hverandre og alle fikk 
medalje utdelt av Helene.
 Bølgen kafé hadde fullt opp med å 
lage og servere nok pizzaer og annen 
god mat til besøkende i kafeen, både 
i våt og tørr del. Og i Frognhallen 
var barna velkomne til lek og moro i 
Drøbak Frogn Idrettslag regi.
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ÅRET 2019 - ETTER ÅPNINGEN

Fra 0 til 100 på 4 dager
Med halvannet års utsettelser 
og ventetid skulle man tro at alle 
ansatte skulle være godt rustet 
den dagen vi åpnet dørene for 
publikum. Og det var vi på mange 
måter også. Enkelte av systemene 
som brukes på Bølgen hadde også 
vært i bruk på Seiersten bad, slik at 
resepsjonister og badevakter var blitt 
noe kjent med jobbene sine. Men 
alt på Bølgen er veldig mye større 
og publikumstilstrømningen mange 
ganger større. Vi hadde kun fire hele 
arbeidsdager å teste anlegget, lære 
oss anlegget og systemene å kjenne, 
og tilpasse oss de nye rollene på 
Bølgen før 8. juni. 
 Det var ufattelig mye å sette seg 
inn i. Vi inviterte inn skoleklasser og 
mindre grupper til testbading for å 
forberede oss så godt som mulig 
på de få dagene. Publikum ble også 
invitert inn for å få hjelp til å opprette 
medlemskap eller å konvertere sitt 
medlemskap fra Aktiv mens vi venter. 

Med fokus på kundene
Våre verdier «profesjonell, 
entusiastisk og raus» sammen med 
våre kundeløfter som sier at det 
skal være trygt å være på Bølgen, 
kundene skal møtes med vennlighet 

og høy grad av service slik besøket 
blir uforglemmelig, skal gjøre Bølgen 
bad & aktivitetssenter til det beste 
møtestedet for helse og glede i 
badebyen Drøbak.
 Og så langt er vi på god vei! 
Det første målet vi hadde for 
antall medlemmer var 1000 på 
åpningsdagen. Den 8. juni hadde vi 
1009 medlemmer. Det neste målet var 
2000 medlemmer innen utgangen av 
året, og 31. desember hadde vi 2100 
betalende medlemmer! 
 Vi har møtt kundene med et 
rikt og variert gruppetimetilbud, 
tilpasset forskjellige brukergrupper. 
For seniorer har formiddagens Aktiv 
senior-timer blitt veldig populære. 
I tillegg til trening, benytter mange 
av deltakerne seg av kafeens tilbud 
for en koselig prat og mat og drikke. 
Vanntrimtimene, som også er et flott 
tilbud til grupper som har behov 
for mer skånsom aktivitet, er et 
meget populært tilbud og timene 
blir fulltegnet på kort tid. Videre er 
bl.a. BasisBall-timene, TRX-, mølle- og 
sykkeltimene populære, og vi opplever 
at svært mange møter fast på timene, 
både av de som har trent hele livet 
og de som aldri har satt sine ben på 
et treningssenter tidligere. Som en 
del av medlemsabonnementet er det 
på timeplanen også et rikt utvalg av 
yogatimer som ashtanga, yin yoga og 
mediyoga.

Aktiviteter
Siste helgen i august inviterte vi 

til åpent treningssenter med en 
spesialsydd gruppetimeplan. 
 I september var vi med på den 
nasjonale satsingen Den store 
badedagen med halv pris på inngang 
til badet og ekstra moro for de som 
kommer.
 Videre har vi arrangert løpeskolen, 
yoga workshops, sykkelmaraton 
og hatt lysfest i terapibassenget 
rett før jul. Vi har også hatt et stort 
antall barn på svømmekurs, både på 
baby- og småbarnskurs og i Bølgen 
Livredningsklubb.

Kafeen og barnepassen
Bølgen kafé har vært et populært 
møtested fra dag én. Med kafébord i 
forbindelse med hovedresepsjonen, 
i badet og ute på balkongen, er det 
mulig å kose seg med et rikt tilbud av 
god hjemmelaget mat. Daglig serveres 
gode lunsjsupper til en rimelig pris. 
Den generøse Bølgen-burgeren og 
ekte italiensk pizza har begge er blitt 
salgskometer.
 Barnepassen har hatt en stigende 
kurve i bruk etter som tiden har gått, 
og særlig etter at tilbudet ble bakt 
inn i medlemsabonnementet økte 
belegget betraktelig. Avdelingen 
er ikke stor, men åpenheten mot 
resepsjonsområdet og ned mot badet 
gjør arealet lyst og luftig og det er lett 
å trives!

Tiden etter åpning har dermed vært 
ekstremt inspirerende og morsom og 
det har vært fantastisk å se så mange 
som har ønsket å benytte seg av våre 
tilbud og vi gleder oss til å bygge 
videre på den gode starten vi har hatt.
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Bølgen helseklinikk 
Terapeutene på Bølgen helseklinikk 
kom endelig inn i Bølgens nye og 
fine lokaler fra juni 2019, etter å ha 
holdt til i lokaler i Dyrløkkeveien den 
siste tiden. Flyttingen gikk fint og 
terapeutene kunne umiddelbart starte 
å praktisere.  
 I første halvdel av 2019 var det 
tre erfarne terapeuter i praksis 
(fysioterapeut, naprapat og osteopat) 
og fra oppstart på Bølgen kom en 

fjerde terapeut (osteopat) inn og ble 
en del av den tverrfaglige klinikken. 
Terapeutene samarbeider internt, 
men også med personlige trenere 
og instruktører. Dette er avgjørende 
for å skape et godt arbeidsmiljø 
og for å gi pasienter/kunder den 
optimale kompetansen vi har ønsket 
å gi. Klinikken samarbeider også 
med andre aktører innen helse i 

kommunen, blant annet fastleger. 
 Bølgen helseklinikk har i løpet 
av 2019 klart å skape seg et navn 
i kommunen, samt til en viss 
grad utenfor kommunegrensen. 
Terapeutene har hatt fulle lister, men 
tok inn alle nye pasienter fortløpende. 
Klinikken har bidratt til å gi Bølgen 
som helhet et godt og viktig renommé. 



26/20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 - Ny behandling - 20/00045-6 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 - Ny behandling : Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsberetning 2019

20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF · Årsberetning 2019

Bølgen bad & aktivitetssenter

– ÅPENT OG INVITERENDE

Åpent og inviterende ligger Bølgen 
bad & aktivitetssenter (tegnet av 
White arkitekter Oslo) på toppen av et 
fjellplatå på Seiersten i Drøbak med 
utsikt mot fjorden. 
 Her skal alle kjenne seg velkommen 
og det skal være et trivelig sted å 
besøke, trene og jobbe. Besøkende 
og forbipasserende skal oppleve at 
det skjer noe på Bølgen både på dag- 
og kveldstid. Rom, mellomrom og 
hvordan de er koblet sammen med 
hverandre, samt forholdet mellom 
inne og ute, var sentralt i prosjektet. 
 Anlegget ligger i umiddelbar nærhet 
til den lokale skolen og i kort avstand 
fra byens sentrum. Bygget er plassert 
i en skråning og man beveger seg fra 

inngangen og opp en liten trapp til 
hovedresepsjon og kafeen som er på 
nivå med Frognhallens tribune.
 Badet er oppdelt i områder 
og rom med ulike funksjoner og 
stemninger. I det store rommet 
finner vi idrettsbassenget, i det høye 
rommet er sklien, klatreveggen og 
bølgebassenget, i den mer intime 
delen av rommet er det barnebasseng 
og boblebad og videre inn i eget rom 
er terapibassenget plassert.
 En trapp opp ligger trenings-
senteret med rom og saler som 
vekselsvis henvender seg ut mot 
stadion, fjorden, inn mot skogen, fjellet 
og med et glimt mot badets ulike 
deler.

Alle foto denne siden: Annette Larsen/White Arkitekter. Modeller: Oslo Synkron
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For�en�innsats�som�er�gjort�av�de�ansatte�–�og�for�en�
oppslutning�vi�har�hatt�fra�innbyggerne�i�Frogn�kommune�
og omegn!

Jeg ønsker å takke alle de ansatte for den formidable innsatsen 
som er gjort i venteperiode, ved oppstart og så i full drift første 
driftsårs av Bølgen bad & aktivitetssenter.

At vi skulle klare å nå våre mål for antall medlemmer og 
besøkende til tross for den store forsinkelsen er imponerende.

Og for en oppslutning vi har hatt fra innbyggerne i kommunen. 
Ved utgangen av 2019 hadde vi over 2100 betalende medlemmer, 
det tilsvarer over 13 prosent av alle kommunens innbyggere!

Takk til alle dere som benytter oss, det vil hjelpe oss med å holde 
tilbudet på Bølgen opp på et bra nivå også videre i 2020.

Jeg gleder meg til fortsettelsen på Bølgen og til å se hvordan dette 
påvirker folkehelsen i målbare tall på sikt!

SivKatrin Ramskjell 
Daglig leder

DAGLIG LEDER  
HAR ORDET
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Vår visjon er  
å skape det  
beste møtestedet  
for helse og glede  
i badebyen  
Drøbak
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Bølgen bad & aktivitetssenter · Drøbak Frogn Idrettsarena KF 
Besøksadresse: Belsjøveien 2, 1440 Drøbak · Postadresse: Pb 10, 1441 Drøbak 

bolgenbad.no

 64 90 62 80  @bolgenbad  facebook.com/bolgenbad

Frogn kommune
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Økonomisk oversikt - drift 
1000 kroner 
 

 Note 
Regnskap 

2019 
Regulert 

budsjett 2019 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Regnskap 

2018 

DRIFTSINNTEKTER          

Brukerbetalinger  -8 495 -12 911 -17 805 -704 

Andre salgs- og leieinntekter  -2 567 -5 553 -7 659 -6 224 

Overføringer med krav til motytelse 8 -5 566 -6 878 -22 -1 571 

Overføringer uten krav til motytelse 8 -10 200 -10 200 -13 856 -18 400 

Sum driftsinntekter  -26 829 -35 542 -39 342 -26 898 

           

DRIFTSUTGIFTER          

Lønnsutgifter  18 306 16 978 16 978 14 204 

Sosiale utgifter  4 294 5 725 5 725 3 793 

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.  9 280 14 047 14 047 4 484 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.  0 0 0 0 

Overføringer  457 568 568 573 

Avskrivninger  0 0 0 0 

Sum driftsutgifter  32 337 37 317 37 317 23 054 

           

Brutto driftsresultat  5 508 1 776 -2 024 -3 845 

           

EKSTERNE FINANSINNTEKTER          

Renteinntekter og utbytte  -46 0 0 -20 

Sum eksterne finansinntekter  -46 0 0 -20 

           

EKSTERNE FINANSUTGIFTER          

Renteutgifter og låneomkostninger  96 516 516 1 

Avdrag på lån  412 1 508 1 508 0 

Sum eksterne finansutgifter  508 2 024 2 024 1 

           

Resultat eksterne finanstransaksjoner  462 2 024 2 024 -19 

           

Motpost avskrivninger  0 0 0 0 

Netto driftsresultat  5 971 3 800 0 -3 863 

           

BRUK AV AVSETNINGER          

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 11,12 -4 061 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 11,12 -3 860 -3 800 0 0 

Sum bruk av avsetninger  -7 921 -3 800 0 0 

           

AVSETNINGER          

Overført til investeringsregnskapet  0 0 0 0 

Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk  0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 11,12 4 061 0 0 0 

Avsatt til bundne fond  0 0 0 0 

Sum avsetninger  4 061 0 0 0 

          

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk  2 111 0 0 -3 863 
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Økonomisk oversikt - Investering 
1000 kroner 

  Noter Regnskap 2019 
Regulert  

budsjett 2019 
Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018 

FINANSIERINGSBEHOV      
Investeringer i anleggsmidler 6 1 471 0 0 2 441 

Kjøp av aksjer og andeler 4 7 0 0 0 

Dekning av tidligere års udekket  7 797 0 0 0 

Årets finansieringsbehov  9 275 0 0 2 441 

      
FINANSIERING      
Bruk av lånemidler 1)

  -9 104 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift  -171 0 0 -467 

Sum ekstern finansiering  -9 275 0 0 -467 

      
Overført fra driftsregnskapet  0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert  0 0 0 0 

Bruk av avsetninger  0 0 0 0 

Sum finansiering  -9 275 0 0 -467 

      
Udekket / Udisponert 12 0 0 0 1 973 

 

1)  Det er ikke formelt vedtatt investeringsbudsjett for perioden 2017-2019. Regnskapet er imidlertid avsluttet ihht intensjonen og regnskapene lagt 

frem for kommunestyret 
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Balanseregnskapet 
1000 kroner 

  Noter Regnskap 2019 Regnskap 2018 

EIENDELER    
A. ANLEGGSMIDLER    

Utstyr, maskiner og transportmidler 6 10 151 8 680 

Pensjonsmidler 3 3 873 1 944 

Aksjer og andeler 4 32 25 

Sum anleggsmidler  14 056 10 648 

    

B. OMLØPSMIDLER    

Kortsiktige fordringer 7 9 558 6 973 

Kasse, postgiro, bankinnskudd  3 117 2 534 

Premieavvik 3 87 0 

Sum omløpsmidler  12 762 9 507 

    

Sum eiendeler  26 818 20 155 

    
EGENKAPITAL OG GJELD    

C. EGENKAPITAL    

Disposisjonsfond 11 -201 0 

Regnskapsmessig mindreforbruk1) 12 0 -4 061 

Regnskapsmessig merforbruk 12 2 111 0 

Udekket i investeringsregnskapet 2) 12 0 7 797 

Kapitalkonto 5 -889 -8 654 

Sum egenkapital  1 020 -4 918 

    

D. GJELD    
LANGSIKTIG GJELD    

Pensjonsforpliktelser 3 -4 475 -1 994 

Andre lån 7,9 -8 699 -9 111 

Sum langsiktig gjeld  -13 174 -11 105 

    

KORTSIKTIG GJELD    

Annen kortsiktig gjeld 7 -14 665 -4 033 

Premieavvik 3 0 -99 

Sum kortsiktig gjeld  -14 665 -4 132 

    

Sum egenkapital og gjeld  -26 818 -20 155 

    
MEMORIAKONTI:    

Ubrukte lånemidler  7 9 111 

Motkonto for memoriakontiene  7 -9 111 

Sum memoriakonti  0 0 

 

1) Mindreforbruket i drift pr. 31.12.2018 er forutsatt vedtatt disponert og avsettes disposisjonsfond i 2019.  

2) Udekket i investeringsregnskapet pr. 31.12.2018 er forutsatt vedtatt dekket ved bruk av ubrukte lånemidler 
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Noter 

Note 1 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering 
 

Drøbak Frogn Idrettsarena KF avlegger regnskapet etter kommunale prinsipper. Regnskapet er utarbeidet i henhold 
til Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og god 
kommunal regnskapsskikk.  
Selskapet følger gjeldende regnskapsprinsipper. 
 
Arbeidskapitalprinsippet betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, 
fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.  
 
Bruttoprinsippet betyr at alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder 
også interne finansieringstransaksjoner. 
 
Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er tatt med i 
årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. For lån er kun den delen av lån som faktisk 
er brukt i løpet av året, ført i investeringsregnskapet. Den delen som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.     
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for 
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.  
 
Anleggsmidler 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av 
anleggsmidlene er lavere enn balanseført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, er det foretatt 
nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den 
økonomiske levetiden. Selskapets anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med 
anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr. 2. dvs. at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. 
Avskrivningene startes året etter at prosjektet er ferdigstilt. 
 
Omløpsmidler    
Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.   
 
Fordringer    
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende verdi.    
 
Kortsiktig gjeld 
Kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende 
 
Regnskapene for 2017 og 2018 er presentert kommunestyret men ikke vedtatt særskilt. I avslutningen av regnskapet 
for 2019 er regnskapene forutsatt vedtatt og disposisjoner er gjennomført i henhold til intensjonene.  
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Note 2 Arbeidskapital 
1000 kroner 

 

Balanseregnskapet: 31.12.2019 31.12.2018 Endring 

2.1 Omløpsmidler 12 762 9 507 3 255 

2.3 Kortsiktig gjeld  14 664  4 132 10 532 

Sum arbeidskapital -1 902 5 375 -7 277 

    
Drifts- og investeringsregnskapet:       

    
Anskaffelse av midler:    

Inntekter driftsregnskap 26 829   

Inntekter investeringsregnskap 171   

Innbetalinger vedrørende eksterne finanstransaksjoner 9 150     

Sum anskaffelse av midler 36 150   36 150 

    

Anvendelse av midler:    

Utgifter driftsregnskap eks. avskrivninger 32 337   

Utgifter investeringsregnskap 1 471   

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 514     

Sum anvendelse av midler 34 322   34 322 

    

Anskaffelse - anvendelse av midler   1 828 

Endring ubrukte lånemidler (reduksjon) 0 0 -9 104 

Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet 0 0 -7 277 

Endring arbeidskapital i balansen 0 0 -7 277 

Differanse  0 0 0 

 

 

Foretakets balanseførte arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.  Dette skal samsvare 
med differansen mellom anskaffelse og anvendelse av midler, korrigert for endring i ubrukte lånemidler. 

Note 3 Pensjon 
1000 kroner 

Generelt om pensjonsordningene i kommunen         
Selskapet har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ordningen 
sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. 
 
Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte 
regler. AFP for 62-64 år er ikke forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til 
dekning av framtidige AFP-pensjoner.  
 
     
Regnskapsføring av pensjon          
Etter § 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er 
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes 
på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell 
mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes 
premieavvik, og skal inntektsføres- eller utgiftsføres i driftsregnskapet.  
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Pensjonskostnad (F§ 13-1 C) 2019 2018 

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 1 737 1 518 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 169 76 

-forventet avkastning på pensjonsmidlene -125 -49 

= Nto pensjonskostnad (eks. adm) 1 781 1 545 

+ Sum amortisert premieavvik -16 -28 

+ Administrasjonskostnad 92 77 

= Samlet pensjonskostnad (inkl adm) 1 857 1 594 

 
   
Ansattes andel av pensjon 
Ansatte trekkes 2 % av bruttolønn.  
Ansattes trekk for 2019 utgjør kr 326 000. 
 
Hvis innbetalt premie overstiger netto pensjonskostnad skal premieavviket inntektsføres og balanseføres mot 

kortsiktig fordring. Motsatt, hvis innbetalt premie er lavere skal premieavviket utgiftsføres og balanseføres mot 

kortsiktig gjeld.  

Premieavviket tilbakeføres igjen med 1/7 per år.  
 
Premieavvik 2019 2018 

Innbetalt premie (eks adm) 1 928 1 624 

Netto pensjonskostnad  (eks adm) 1 781 1 546 

Årets premieavvik 147 78 

Arbeidsgiveravgift av premieavvik 14,1% 21 11 

 
 
Akkumulert premieavvik 2019 2018 

AKKUMULERT PREMIEAVVIK   

    Akkumulert 01.01. -87 -193 

 +/- Premieavvik for året 147 78 

 -/+ Resultatført tidligere års premieavvik -16 -28 

 = Akkumulert premieavvik 31.12 76 -87 

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 14,1% 11 -12 

 
 
Beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og 

langsiktig gjeld. 

Pensjonsmidler og forpliktelser 2019 Arb.g avg 2018 Arb.g avg 

Brutto pensjonsmidler 31.12 3 873   1 944  

Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12 4 400 -74 1 988 -6 

= Netto pensjonsforpliktelse -527 -74 -44 -6 

 

Det skal foretas en ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny 

beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for 

pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket 

mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvik for 

pensjonsmidlene. 
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Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik 
2019  2018  

Midler Forplikt. Midler Forplikt. 

Faktisk verdi 01.01. 1 820 2 494 271 393 

Estimert verdi 01.01 (regnsk.01.01.) 1 943 1 988 266 459 

 =  Estimatavvik midler/ forpliktelse  pr. 01.01 -123 506 5 -66 

 

Det er benyttet følgende økonomiske forutsetninger i 2019: 

Forutsetninger 2019 2018 

Forventet avkastning pensjonsmidler (§ 13-5 F) 4,50 % 4,50 % 

Diskonteringsrente (§ 13-5 E) 4,00 % 4,00 % 

Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B) 2,97 % 2,97 % 

Forventet årlig G- regulering (§ 13-5 D) 2,97 % 2,97 % 

Forventet pensjonsregulering 2,20 % 2,20 % 

 
 

Antall personer omfattet av ordningen 01.01.2019 01.01.2018 

aktive 50 50 

oppsatte 2 0 

pensjonister 0 0 

Totalt 52 50 

 
 

Note 4 Aksjer og andeler i varig eie 
1000 kroner 

Selskapets navn 
Eierandel i 
selskapet 

Markeds-
verdi 

Tilgang/ 
Avgang 31.12.2019 31.12.2018 

Andeler    
  

Badelandene.no SA 1 andel ukjent 0 25  25  

KLP egenkapitaltilskudd    7 7  0 

Sum     7 32  25  

 

Note 5 Kapitalkonto 
 1000 kroner 

DEBET   KREDIT   

     

 
 IB pr 01.01 8 654  

     

Debetposter i året:  Kreditposter i året:  

Endring pensjonsforpliktelse KLP 2 413  
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og 

transportmidler 
1 471  

Endring aga netto forpliktelse  KLP 68  Kjøp av aksjer og andeler 7  

Bruk av lån 9 104  Avdrag eksterne lån 412  
  Endring pensjonsmidler KLP 1 930  

     

    UB pr 31.12 889  

 

Kapitalkonto er balanseført verdi av anleggsmidler minus langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. Kapitalkontoen viser 

egenkapitalfinansiert andel av anleggsmidlene. 
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Note 6 Varige driftsmidler  
1000 kroner 

Utstyr / maskiner / transportmidler Utstyr/ inventar SUM 

Anskaffelseskost 01.01 8 680  8 680  

Årets tilgang 1 471  1 471  

Årets avgang  0  0  

Anskaffelseskost pr. 31.12 10 151  10 151  

Tidligere års avskrivninger   

Årets avskrivninger 0  0  

Nedskrivninger 0  0  

Akkumulerte avskrivninger 0  0  

Bokført verdi pr. 31.12. 10 151  10 151  

   

Gevinst ved salg av anleggsmidler 0  0  

Økonomisk levetid 10 år  

Avskrivningsplan Lineær  

 

Det er gjennomført investeringer i utstyr og inventar på følgende prosjekter; 

 

Prosjekt Navn Tidligere år 2019 Sum 

8001 Inventar/ utstyr badet             3 067                775      3 842  

8002 Inventar/ utstyr treningssenteret             3 872                529      4 401  

8003 Investering bygg felles             1 740                167      1 907  

  Sum             8 680             1 471    10 150  

 

 

Note 7 Mellomværende med kommunen 
1000 kroner 

Kommunal virksomhet - navn: 
            31.12.2019           31.12.2018 

  Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld 

Frogn kommune   1 946 9 640 6 808 10 041 

Sum   1 946 9 640 6 808 10 041 
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Note 8 Oversikt over fordeling av inntekter og utgifter på egen kommune, 

interkommunale selskaper og andre 
1000 kroner 

 

  2019 2018 

Foretakets inntekter (minus brukerbetalinger) 18 334  26 179  

Fordeler seg på egen kommune 14 681  23 775  

Fordeler seg på andre 3 653  2 405  
 

  
Foretakets utgifter samlet (minus lønn, sos utgifter og avskrivninger) 9 737  5 057  

Herav med motytelse 457  573  

Herav uten motytelse 9 280  4 484  
 

  
Fordeler seg på egen kommune 1 574  959  

Fordeler seg på andre 8 163  4 098  

 

 

Note 9 Langsiktig gjeld og avdrag 
1000 kroner 

Fordeling lånegjeld 2019 2018 

Frogn kommune                    8 699                       9 111  

      

Sum (selskapets  langsiktige gjeld) 8 699 9 111 

Ubrukte lånemidler                    7                       9 111  

 
 
Selskapet har en langsiktig gjeld til Frogn kommune. Dette lånet skal nedbetales over 10 år som annuitetslån med 
rentesats tilsvarende innskuddsrenten på kommunens driftskonto. 
Som følge av forsinket oppstart har nedbetalingen blitt utsatt og renter og avdrag er kun beregnet for 2. halvår i 
2019. 
 
 

Avdrag 

  2019 2018 

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 412 0 

Beregnet minste lovlige avdrag 0 0 

Avvik 412 0 

 

Selskapet har i 2019 betalt mer enn lovens minste krav til avdrag. Varige driftsmidler avskrives året etter 
ferdigstillelse og avskrivninger vil derfor ikke her beregnes før fra 01.01.2020. Årets avskrivning er en faktor i 
beregning av minste lovlige avdrag. Avskrivninger lik 0 gir minste lovlige avdrag lik 0.  
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Note 10 Årsverk, godtgjørelse og revisorhonorar 
1000 kroner 

Årsverk 2019 faste 2019 variable 2018 faste 2018 variable 

Antall årsverk i det kommunale foretaket 38,4 2,2 21 0 

 

Ytelser til ledende personer, 1 000 kroner 2019 2018 

Daglig leder   
Lønn  1 076 1 018 

Pensjon 160 156 

Styreleder   
Lønn  80 105 

Øvrige styremedlemmer   
Lønn  233 200 

 

Godtgjørelse  til revisor 2019 2018 

Regnskapsrevisjon 58 24 

Forvaltningsrevisjon 0 0 

Rådgivning 0 0 

Sum 58 24 

 

Note 11 Avsetning til og bruk av fond 
1000 kroner 

Disposisjonsfond 

Samlet avsetning og bruk av fond i året 2019 2018 

Beholdning pr 01.01 0 0 

Avsetning til fond 4 061 0 

Bruk av avsetning 3 860 0 

Beholdning pr. 31.12. 201 0 

 

Note 12 Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk 
1000 kroner 

  2019 2018 2017 

Mindreforbruk drift  3 863 198 

Merforbruk drift 2 111   
Udekket investering 0 1 973 5 824 

 

I forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2017 og 2018 ble ikke mindreforbruket i drift og merforbruket i 

investering vedtatt disponert/ dekket. Ved avslutningen av regnskapet for 2019 forutsetter vi vedtatte regnskaper og 

disponerer/ dekker mindreforbruk/ udekket i henhold til intensjonene i de regnskaper som er lagt frem for 

kommunestyret.   
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Vedlegg 

Spesifikasjon av drift treningssenter 
1000 kroner 

  Trening 

  Oppr. budsjett Revidert budsjett Regnskap 2019 

5 Salgsinntekter - 10 464  - 5 951  -1 395  

6 Andre inntekter                                         -    - 4 513  -3 905  

Sum inntekter - 10 464  -10 464  -5 300  

1 Lønnskostnader                                   1 985                                       1 985                             1 542  

2 Kjøp av varer og tjenester                                   3 618                                       3 618                             2 109  

Fordeling felleskostnader inkludert lønn felles                                   2 833                                       2 833                             2 609  

4 Merverdiavgift og andre overføringer                                         -                                               -                                      3  

Sum driftskostnader                     8 436                                       8 436                             6 262  

Driftsresultat - 2 028  - 2 028                                962  

3 Finanskostnader                                   1 053                                       1 053                                  81  

Årsresultat - 975  - 975                             1 043  

 

Årsresultatet viser et underskudd på 1,043 millioner kroner etter overføringer fra kommunen. Overføringen fremgår 

i linjen andre inntekter. Underskuddet er en følge av at anlegget ble ytterliggere forsinket enn det som lå til grunn 

for kommunens inntektskompensasjon. 

Treningssenteret er belastet med 16% felleskostnader. Felleskostnadene omfatter ansvarene administrasjon, 

marked, resepsjon og teknisk drift. 

Det er budsjettert med avskrivinger på 1 million kroner. Avskrivingen vil ikke synes før i regnskapet for 2020. I 

regnskapet for 2019 er det denne posten lagt inn treningssenterets andel av renter og avdrag på lån til kommunen. 
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Regnskap 2019 Drøbak Frogn idrettsarena KF. 

Fordelt på bad, trening og kafé

 

• Området Bad består av Bølgen bad med tilhørende arrangementer.  
• Trening består av treningssenteret og helseklinikken.  
• Kafeen omfatter kafé og catering.  

For avdelingene administrasjon, marked, teknisk og resepsjon fordeles kostnadene ut på de tre 
områdene som vist i tabellen under: 

Bad 82,76% 
Trening 16% 
Kafe 1,24% 

 

Treningssenteret er for 2019 belastet med et halvt års husleie. Dette utgjør kroner 770.000. 

Budsjett og regnskap

Oppr. budsjet Revidert budsjett Regnskap 2019 Oppr. budsjett Revidert budsjeRegnskap 2019 Oppr. budsjettRevidert budsjeRegnskap 2019 Oppr. budsjettRevidert budsjeRegnskap 2019
5 Salgsinntekter 32 464 000-    18 463 999-                11 062 063-                   14 500 000-      8 246 920-         7 665 693-        10 464 000-     5 951 431-         1 394 631-              7 500 000-       4 265 648-         2 001 739-               
6 Andre inntekter 6 856 000-      20 856 001-                15 766 463-                   6 856 000-         13 109 080-       9 714 626-        -                   4 512 569-         3 605 389-              -                   3 234 352-         2 446 449-               
Sum inntekter 39 320 000-    39 320 000-                26 828 526-                   21 356 000-      21 356 000-       17 380 319-      10 464 000-     10 464 000-       5 000 020-              7 500 000-       7 500 000-         4 448 188-               
1 Lønnskostnader 9 863 460      9 863 460                  22 600 096                   4 652 276         4 652 276         15 638 889      1 984 762       1 984 762         3 315 583              3 226 422       3 226 422         3 645 625               
2 Kjøp av varer og tjenester 9 558 150      9 558 150                  9 593 446                     1 887 396         1 887 396         4 845 421        3 617 886       3 617 886         2 979 171              4 052 868       4 052 868         1 768 854               
4 Mva og andre overføringer 164 890         164 890                     144 092                         164 539            164 539            141 097            -                   -                     2 995                      351                  351                    -                           
Sum driftskostnader 37 295 600    37 295 600                32 337 634                   6 704 211         6 704 211         20 625 407      5 602 648       5 602 648         6 297 749              7 279 641       7 279 641         5 414 479               
Driftsresultat 2 024 400-      2 024 400-                  5 509 108                     14 651 789-      3 891                 3 245 088        4 861 352-       2 027 896-         1 297 729              220 359-          220 359-            966 291                  
3 Finanskostnader 2 024 400      2 024 400                  462 000                         566 832            566 832            382 342            1 052 688       1 052 688         73 920                    404 880          404 880            5 738                       
Årsresultat 0                      0                                  5 971 108                     14 084 957-      570 723            3 627 430        3 808 664-       975 208-            1 371 649              184 521          184 521            972 029                  

2019

Bad Trening KafeTotalt for året
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KONTROLLUTVALGET I 

FROGN KOMMUNE 
 
 

Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  

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

Besøksadresse:  

Skoleveien 3 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58  
Telefon:  
Mobil: 92 88 33 92 

 

 
Frogn kommunestyre 
   
   
 
   

 

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00045-4 Kjell Tore Wirum 28.05.2020 
    

 
 

Kontrollutvalgets uttalelse til Drøbak Frogn Idrettsarena KF sitt 
årsregnskap for 2019 

 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 skal kontrollutvalget etter 
fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse til kommunestyret om 
årsregnskapet og årsberetningen. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i 
hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om 
årsregnskapet.  
 
Kontrollutvalget har i sitt møte 3.juni 2020 behandlet Drøbak Frogn Idrettsarena KF 
sitt årsregnskap og årsberetning for 2019. Følgende dokumenter danner grunnlaget 
for vår uttalelse: 

 Årsregnskap 2019 for Drøbak Frogn Idrettsarena KF 

 Årsberetning 2019 for Drøbak Frogn Idrettsarena KF 

 Uavhengig revisors beretning for 2019 
 
I tillegg har daglig leder og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon 
om aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget konstaterer at Drøbak Frogn Idrettsarena KF har et 
regnskapsmessig merforbruk på 2,111 mill. kroner. Netto driftsresultat er negativt 
med 5,971 mill. kroner. Årsaken til avvikene er kommentert i årsberetningen. 
 
Kontrollutvalget merker seg at det (jf. kommuneloven § 14-7 (d-f)) i årsberetningen 
redegjøres for  

- iverksatte og planlagte tiltak for å sikre høy etisk standard,  

- den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling og  

- iverksatte og planlagte tiltak for å fremme formålet i likestillings- og 
diskrimineringsloven. 

 
Revisors beretning er avlagt med følgende bemerkning: 
 
«I årsberetning og i note 1 til årsregnskapet er det opplyst at kommunestyret har fått 
presentert årsregnskapene for 2017 og 2018, men at disse ikke er formelt vedtatt. 
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Ås kommune- Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Vår ref.: 20/00045-4  Side 2 av 2 

Videre opplyses at styret ved avslutningen av 2019 regnskapet har forutsatt at 
fremlagte regnskaper for 2017 og 2018 vedtas slik de er presentert av 
kommunestyret.» 
 
Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 tredje ledd påsett 
at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskiftet. 
 
           

Drøbak, 03.06.2020 
 
 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 
 
 

Eva Anderssen/s./ 
leder 

 
                                                     
Kopi:  
Formannskapet 
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Regnskapet til Frognhallen og Seiersten Idrettspark KF. (KF-et) 
 
Etter møtet I Kontrollutvalget (KU) 6.mai, er det grunn til å reflektere over hva som fremkom under 
behandlingen av sak 21/20. Dette gjelder følgende områder: 
 

1. KU’s muligheter for å kontrollere om næringsdriften i KF-et er i samsvar med lover og regler.  
2. Regnskapet for KF-et og hvilke regler som gjelder 
3. Økonomiforvaltningen og forholdet mellom basisorganisasjonen og KF-et. 
4. Revisors plikter  

 
1. Næringsdriften 
 
Treningsdelen av KF-et konkurrerer mot det private, lokale næringsliv i Frogn.  Det skal derfor ikke 
foretas kryss-subsidiering, - treningsdelen skal betale fulle kostnader, direkte og indirekte. Det er en 
forutsetning at virksomheten organiseres og drives på en måte som ikke kommer i konflikt med EØS-
reglene om konkurranse og statsstøtte. For å kunne kontrollere dette, kreves et selvstendig 
avdelingsregnskap for trening samt  innsikt i avtaler (SLA) mellom kommunen og KF-et. 
 
 I KF-ets regnskap ble det imidlertid kun fremlagt et begrenset vedlegg om treningssenteret som 
umuliggjorde noen form for kontroll, ei heller med hensyn til kontroll om det forekommer ulovlige 
(kryss)subsidieringer.     
 
Kontrollutvalget konkluderte imidlertid på en riktig måte ved å vedta følgende:  
 

«Saken sendes tilbake til Drøbak Frogn Idrettsarena KF.  
Kontrollutvalget ber om oversendelse av noter om regnskapsfordeling mellom enhetene, ref 
mal fra orientering i kommunestyret 26.november 2018.» 

 
2. Regnskapet 
 
I den refererte orientering til kommunestyret, hadde KF selv satt opp et budsjett med total, og fordelt 
på 3 avdelinger; badedel, treningsdel og kafeteria. (Ansvarsområdene Frognhallen og Seiersten 
Stadion som er navnet på KF-et, var imidlertid ikke medtatt.)   
 
Dette var en god begynnelse, og indikerte at KF-et ville følge forutsetningene for rapportering og 
kontroll. Den naturlige forventning var at regnskapet vil følge budsjettet, og rapporteres i henhold til de 
regnskapsmessige særregler som gjelder i 2019 for KF-ets næringsvirksomhet.  (Vi er oppmerksom 
på at KF-et skal kjøpe regnkapstjenester fra Frogn kommunes basis-organisasjon, hvori det påhviler 
et spesielt regnskapsfører-ansvar på kommunens økonomienhet.)  
 
På denne bakgrunn var det overraskende at revisor har godtatt/unnlatt å påtale at KF-ets regnskap  
ikke  er utarbeidet i henhold til lov og forskrifter for 2019. En nærmere dokumentasjon med henvisning 
til lover og forskrifter, er gjengitt i vedlegget. 
 
Det er bekymringsverdig at hverken revisor eller økonomiansvarlig er oppmerksom på dette 
regnskapskravet, og argumenterte mot dette under henvisning til ikke en ikke gjeldende forskrift i 2020 
og KF-ets vedtekter.  Dersom de fortsatt ikke er enige, imøteses en dokumentert begrunnelse.  
 
2. Økonomiforvaltningen.  
 
Under møtet kom det frem at KF-et selv hadde tall som var i pakt med budsjettet. Følgende   dialog 
utspant seg: 
 

• Siv Katrin Ramskjell: Jeg kan vise hver avdeling nå for 2019 hvis dere ønsker 

• Bjørn Harald Christiansen: Siv Katrin Ramskjell kan du sende dette på mail til sekretær? 

• Siv Katrin Ramskjell: Kan ikke sende mail da det jeg har må kontrolleres av økonomienhenten 
før det skriftlig sendes. 

 
Man kan jo stusse over at KU kunne se tallene, men ikke motta dem skriftlig. Dette leder over til 
spørsmål om forholdet mellom økonomienheten og KF-et.  
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Selv om det er styret i KF-et som avlegger årsberetning og regnskap, r det basert på et revidert 
regnskap fra økonomienheten. Det grunn til å vurdere samarbeidet mellom KF-et, økonomienheten og 
revisor. Dersom daglig leder/styreleder fritt kan referere fra egne tall, står de selvfølgelig like fritt til å 
gjøre dette i skriftlig form for å belyse en sak overfor Kontrollutvalget, eventuelt holde dette unntatt fra 
offentlighet  
 
Manglende leveranse fra økonomienheten fremgår av en orientering som styreleder i KF-et holdt for 
Kommunestyret i mars 2020. Her heter det at kommunen ikke er rigget for å sikre gode leveranser på 
SLA-innhold for KF-et.  Dette spesielt gjelder økonomifeltet.  Det ble muntlig presisert av at 
situasjonen var så alvorlig at hvis ikke det ble rettet opp, ville styret vurdere på å gå av.  
 
Her må det åpenbart tilføres nødvendig kompetanse og ressurser, slik at Kontrollutvalget kan ivareta 
sine lovpålagte oppgaver.  
 
3. Revisors plikter.  
 
I §3 i forskriftene til kommuneloven heter det om Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon: 
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at: 
 

a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte  
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og 

avtaler med revisor 
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.  

 
Når det gjelder hvilke instrukser og avtaler KU har inngått med revisor, er det usikkert om dette er gjort 
av tidligere Kontrollutvalg.  I alle tilfeller bør dette gjennomgås på nytt, med sikte på klarhet om hvilke 
oppgaver som skal ivaretas.  
 
Det er forhold ved KF-ets regnskap for 2019, som det kan stilles spørsmål ved, herunder revisors 
behandling av dette. I Frogn kommunes kravspek ved valg av ny revisor i 2019, het det:  
  

Plan for utførelse av revisjonsarbeidet med fokusområder skal forelegges kontrollutvalget ved 
starten av hvert revisjonsår. I tillegg skal revisor årlig utarbeide en halvårsrapport og en 
rapport for hele revisjonsåret for kommunen som stiles til kontrollutvalget.  Rapportene skal 
beskrive hva revisjonsoppgavene har omfattet og hvordan de er utført.  Prisen for dette skal 
inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

 
Dersom de nevnte planer for 2019 og eventuelle nye planer for 2020, ikke er utarbeidet, eller gjort 
kjent for Kontrollutvalget, må dette gjøres snarest.  
 
 

Per Jacobsen 

11.mai 2019  
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Forskrift med særregler for KF som driver næringsvirksomhet:   
FOR-2019-06-27-929 
 
Hjemmel: Ny kommunelov 2020, kapitel 14 
 
 

 
§ 11-2.Overgangsregler 

Økonomiplanen for perioden 2020 til 2023 og årsbudsjettet for 2020 skal utarbeides og 
vedtas innen utgangen av 2019 i samsvar med reglene i denne forskriften. 

Årsregnskapet for 2019 skal avlegges og vedtas i 2020 i samsvar med reglene i forskrift 
15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og 
fylkeskommuner) og forskrift 24. august 2006 nr. 1033 om særbudsjett, særregnskap og 
årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. 

 
 
Da gjelder følgende forskrift fra 24. august 2006 nr. 1033 (se overgangsregler foran) 
 

§ 19. Særregnskap for foretak som driver næringsvirksomhet  
For foretak som driver næringsvirksomhet gjelder følgende særregler for regnskapet:  
1. Bestemmelsene i denne forskrift § 9, § 11 til § 15 og § 18 gjelder ikke.  
2. Foretaket skal, så langt annet ikke følger av lov eller forskrift, føre særregnskap etter 

bedriftsøkonomiske prinsipper, stille opp resultatet, balansen og kontantstrømmene, 
utarbeide noter og utarbeide årsberetning i tråd med lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap 
mv. (regnskapsloven). 

3. I tillegg skal foretaket utarbeide noter i henhold til denne forskrift § 10, med unntak av 
endringsspesifikasjonen av arbeidskapitalen, og transaksjonsoversikten for kapitalkontoen, 
samt utarbeide note med oversikt over foretakets investeringer i regnskapsåret og hvordan 
disse er finansiert.  

4. Oppstillingene for resultatregnskapet og investeringsoversikten skal minst vise beløp for 
vedkommende års særregnskap, opprinnelig vedtatt særbudsjett, regulert særbudsjett og for 
sist avlagte særregnskap.  

5. Foretaket rapporterer til staten etter forskrift 21. oktober 2003 nr. 1445 om rapportering fra 
interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver 
næringsvirksomhet. 

 
Det kan neppe være mye tvil om at regnskapsloven gjelder for regnskapet for KF-et for 2019.  
 
Det kan kanskje hevdes at KF-et ikke driver med næringsvirksomhet. Dette er i motstrid til Frogn 
kommunes egne forutsetninger, og til dagens realiteter.  
 
Det kan muligens hevdes at næringsdelen er uvesentlig. I følge KF-ets eget budsjett for 2019, 
representerer trening og kafeteria over 50% av den budsjetterte omsetning.  
 
Det ble hevdet at krav om bruk av regnskapsloven ikke fremgår av vedtektene. I vedtektenes § 11 står 
det følgende: Foretaket skal ha en økonomiforvaltning i henhold til kommuneloven og 
tilhørende forskrifter.  De gjeldende forskrifter for regnskapet i 2019 med hjemmel i kommuneloven 
er gjengitt ovenfor.  
 
For 2020 anbefales det at bruk av regnskapsloven presiseres i vedtektene, slik at Kontrollutvalget og 
andre kan gjennomføre sin tilsynsvirksomhet.  
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Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for
kommunale og fylkeskommunale foretak

 
OPPHEVET

 
Dato FOR-2006-08-24-1033
Departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Avd/dir Kommunalavd.
Publisert I 2006 hefte 12 (Merknader)
Ikrafttredelse Regnskapsåret 2007
Sist endret FOR-2019-06-07-714 fra 01.01.2020
Endrer FOR-1999-12-17-1569, FOR-2000-12-15-1423, FOR-2000-12-15-1424
Gjelder for Norge
Hjemmel LOV-1992-09-25-107-§46, LOV-1992-09-25-107-§48, LOV-1992-09-25-107-

§75
Kunngjort 08.09.2006
Rettet 15.12.2013 (struktur i Vedlegg C)
Korttittel Forskrift om budsjett mv., kommunale foretak

 

 
Innholdsfortegnelse

Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og
fylkeskommunale foretak

Innholdsfortegnelse
Kap. 1. Virkeområde
Kap. 2. Budsjett
Kap. 3. Særregnskap og årsberetning
Kap. 4. Sluttbestemmelser
Vedlegg A. Driftsdel
Vedlegg B. Investeringsdel
Vedlegg C. Balanseregnskapet
Merknader til forskrift 24. august 2006 nr. 1033 om særbudsjett, særregnskap og
årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak

Til § 1
Til § 2
Til § 3
Til § 4
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Til § 9
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Til § 11
Til § 12
Til § 13
Til § 14
Til § 15
Til § 16
Til § 17
Til § 18
Til § 19
Til § 20
Til § 21

 

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 24. august 2006 med
hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 46 nr. 8, § 48 nr. 6 og § 75.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 des 2007 nr. 1650, 9 juni 2009 nr. 853, 10 des 2007 nr. 1650, 4 mars 2010 nr. 354, 9 nov 2011
nr. 1109, 14 juni 2012 nr. 532, 27 nov 2013 nr. 1385.
Opphevet ved forskrift 7 juni 2019 nr. 714 (i kraft 1 jan 2020).
Rettelser: 15.12.2013 (struktur i Vedlegg C).
 
 
Kap. 1. Virkeområde
 
§ 1. Virkeområde

Denne forskriften gjelder for kommunale og fylkeskommunale foretak etablert etter kapittel 11 i lov 25.
september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner.
 
 
Kap. 2. Budsjett
 
§ 2. Plikt til å fastsette årsbudsjett og særbudsjett

Kommunestyrets eller fylkestingets vedtak etter lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 45 nr. 1 om budsjett for det kommende kalenderår, skal omfatte
kommunens eller fylkeskommunens virksomhet i kommunalt eller fylkeskommunalt foretak, jf.
kommuneloven § 46 nr. 2. Kommunestyret eller fylkestinget fastsetter selv godtgjøringen til styret i
kommunalt eller fylkeskommunalt foretak, jf. kommuneloven § 42.

Styret for foretaket fastsetter foretakets særbudsjett for året i henhold til kommunestyrets eller fylkestingets
vedtak om årsbudsjett.
 

0 Endret ved forskrift 9 juni 2009 nr. 853 (i kraft 1 juli 2009).
 
 
§ 3. Særbudsjettets deler og innhold

Foretakets særbudsjett for året skal utformes i tråd med reglene i forskrift 15. desember 2000 nr. 1423 om
årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) § 5. Foretakets særbudsjett skal stilles opp som angitt i
vedlegg A og B.

Når dette må anses nødvendig av hensyn til at særbudsjettet skal være fullstendig og oversiktlig, skal
anslaget over inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger som er ført opp i særbudsjettet, ledsages
av en nærmere redegjørelse.

Særbudsjettet skal stilles opp slik at alle forventede inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger samt
utgifter, utbetalinger og avsetninger i året skal tas med uavhengig av om de kan påregnes å være betalt eller
ikke ved budsjettårets utgang.

I særbudsjettet kan føres opp midler til avsetning for bruk i senere budsjettperioder. Midler som i medhold
av lov, forskrift eller avtale er reservert særskilte formål skal avsettes til fond reservert for nevnte formål.
Øvrige avsetninger, herunder pliktig inndekking av tidligere års regnskapsmessig merforbruk, føres opp til
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styrking av foretakets frie fondsbeholdning. Et regnskapsmessig merforbruk i foretaket som ikke dekkes det
året merforbruket legges fram, skal føres opp til dekning senest i det påfølgende års særbudsjett.
Bestemmelsen i forrige punktum gjelder tilsvarende for påfølgende års særbudsjetter inntil merforbruket er
dekket inn.
 

0 Endret ved forskrift 14 juni 2012 nr. 532 (i kraft 1 juli 2012).
 
 
§ 4. Budsjettstyring og endringer i budsjettet

Daglig leder skal gjennom budsjettåret legge frem rapporter for foretakets styre som viser utviklingen i
inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger i henhold til det vedtatte særbudsjett.

Dersom daglig leder finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til
kommunestyrets eller fylkestingets rammer og vedtatt eller regulert særbudsjett, skal det i rapportene til styret
foreslås nødvendige tiltak for å holde de av kommunestyret eller fylkestinget vedtatte rammer for foretaket.

Det skal foretas endringer i særbudsjettet når dette må anses påkrevd. Foretakets styre skal selv foreta de
nødvendige endringer i foretakets særbudsjett.

Foretakets styre skal gjennom budsjettåret legge frem rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som
viser utviklingen i inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger i henhold til kommunestyrets eller
fylkestingets vedtatte rammer til foretaket.

Kommunestyret eller fylkestinget skal foreta endringer i kommunens eller fylkeskommunens årsbudsjett
når dette anses påkrevd.
 
§ 5. Tidsfrister

Særbudsjettdokumentet skal sendes departementet til orientering straks det foreligger, og ikke senere enn 1.
mars i det året budsjettet gjelder for.

Endringer av særbudsjettet kan ikke foretas etter utløpet av det året særbudsjettet gjelder for.
 
§ 6. Særbudsjett for foretak som driver næringsvirksomhet

For foretak som driver næringsvirksomhet kan følgende særregler for budsjettet følges:
1. Bestemmelsene i denne forskrift § 3 første, tredje og fjerde ledd gjelder ikke.

 

2. Foretaket skal, så langt annet ikke følger av lov eller forskrift, sette opp særbudsjett med forventede
inntekter og kostnader i tråd med bedriftsøkonomiske prinsipper og resultatoppstilling som følger av lov
17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 6-1.

 

3. Foretaket skal utarbeide en oversikt over foretakets investeringer i året og hvordan disse er finansiert. I
tillegg skal det i budsjettdokumentet opplyses om størrelsen på foretakets planlagte avdrag i året.

 

4. Oppstillingene for særbudsjettet skal minst vise beløp for året det gjelder for, foregående budsjettår, og
sist vedtatte regnskap.

 
 

0 Endret ved forskrift 10 des 2007 nr. 1650 (i kraft 1 jan 2008).
 
 
 
Kap. 3. Særregnskap og årsberetning
 
§ 7. Plikt til å utarbeide særregnskap og årsberetning

Foretaket skal for hvert kalenderår utarbeide særregnskap og årsberetning.
 
§ 8. Bokføring

Foretaket skal følge reglene om bokføring i forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og
årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 2.
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0 Endret ved forskrift 4 mars 2010 nr. 354 (i kraft 1 jan 2011).
 
 
§ 9. Særregnskapets innhold

Foretakets særregnskap skal utformes i tråd med reglene i forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om
årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 3.

Foretakets særregnskap skal stilles opp som angitt i vedlegg A og B til denne forskriften.
 
§ 10. Noteopplysninger i særregnskapet

I særregnskapet skal foretaket gi opplysninger i noter, med tydelig henvisning til hvilke elementer i
særregnskapet de knytter seg til.

Opplysningene som skal utarbeides skal følge notekravene i forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om
årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 5, med følgende unntak:

For fordringer, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld skal angis det samlede beløp som gjelder krav på eller
gjeld til kommunen og fylkeskommunen, andre kommunale og fylkeskommunale foretak og interkommunale
eller interfylkeskommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 med egne særregnskap.

I tillegg skal foretaket gi en sammenfattet oversikt over hvordan foretakets inntekter, med unntak av
brukerbetalinger, fordeler seg på henholdsvis egen kommune, interkommunale selskaper der egen kommune
er deltaker, og andre. Videre skal foretaket gi en sammenfattet oversikt over hvordan foretakets utgifter, med
unntak av lønn, sosiale utgifter og avskrivninger, fordeler seg på henholdsvis egen kommune,
interkommunale selskaper der egen kommune er deltaker, og andre. Det skal skilles mellom overføringer med
og uten krav til motytelse.

Det skal gis opplysninger om ytelser til ledende personer i samsvar med lov 17. juli 1998 nr. 56 om
årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 7-31, § 7-31b og § 7-32.
 

0 Endret ved forskrift 9 juni 2009 nr. 853 (i kraft 1 juli 2009).
 
 
§ 11. Grunnleggende regnskapsprinsipper og god kommunal regnskapsskikk

Foretakets særregnskap skal føres etter de grunnleggende regnskapsprinsipper som angitt i forskrift 15.
desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 7, og føres i
overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk både når det gjelder selve regnskapsføringen og den
økonomiske informasjonen særregnskapet gir.
 
§ 12. Regnskapsføring av pensjon

Foretakets regnskapsføring av pensjon skal følge forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og
årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 13.
 
§ 13. Klassifisering og vurderingsregler

Klassifisering og verdivurdering av foretakets eiendeler skal følge forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om
årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 8.
 
§ 14. Årsavslutningen

Avslutningen av foretakets særregnskap skal følge forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og
årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 9.
 
§ 15. Årsberetningens innhold

Foretakets årsberetning skal utarbeides i tråd med lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 48 nr. 5, og i tråd med god kommunal regnskapsskikk.
 
§ 16. Regnskapsfrister og behandling av særregnskap og årsberetning
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Særregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks måneder
etter regnskapsårets slutt. Vedtaket må angi foretakets anvendelse av regnskapsmessig mindreforbruk,
eventuelt positivt årsresultat, eller dekning av regnskapsmessig merforbruk, eventuelt negativt årsresultat.

Særregnskapet skal være avlagt av foretakets styre innen 15. februar året etter regnskapsåret.

Styret utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget
bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars året etter
regnskapsåret. Hvis årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til kontrollutvalget
før kontrollutvalget avgir uttalelse til særregnskapet. Årsberetningen skal foreligge til behandling i
kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at særregnskapet skal behandles.

Der det er vesentlige avvik mellom utgifter i særregnskapet og bevilgning til formålet i regulert særbudsjett,
skal det redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i særregnskapet og regulert
særbudsjett.

Styret skal vurdere tiltak for å bedre den økonomiske oppfølgingen gjennom året dersom det har oppstått
vesentlige avvik fra regulert særbudsjett.
 
§ 17. Offentlighet og innsendelse av særregnskap og årsberetning

Særregnskapet er offentlig fra det tidspunkt det er avlagt av foretakets styre.

Særregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal snarest mulig og senest én måned etter at
særregnskapet er vedtatt sendes til departementet og Statistisk Sentralbyrå. Ved oversendelsen til
departementet vedlegges kontrollutvalgets uttalelse, formannskapets eller fylkesutvalgets innstilling og
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i forbindelse med behandlingen av særregnskapet og
årsberetningen.
 
§ 18. Rapportering til offentlige myndigheter

Foretaket rapporterer til staten etter forskrift 15. desember 2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og
fylkeskommuner.
 
§ 19. Særregnskap for foretak som driver næringsvirksomhet

For foretak som driver næringsvirksomhet kan følgende særregler for regnskapet følges:
1. Bestemmelsene i denne forskrift § 9, § 11 til § 15 og § 18 gjelder ikke.

 

2. Foretaket skal, så langt annet ikke følger av lov eller forskrift, føre særregnskap etter bedriftsøkonomiske
prinsipper, stille opp resultatet, balansen og kontantstrømmene, utarbeide noter og utarbeide årsberetning
i tråd med lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven).

 

3. I tillegg skal foretaket utarbeide noter i henhold til denne forskrift § 10, med unntak av
endringsspesifikasjonen av arbeidskapitalen, og transaksjonsoversikten for kapitalkontoen, samt
utarbeide note med oversikt over foretakets investeringer i regnskapsåret og hvordan disse er finansiert.

 

4. Oppstillingene for resultatregnskapet og investeringsoversikten skal minst vise beløp for vedkommende
års særregnskap, opprinnelig vedtatt særbudsjett, regulert særbudsjett og for sist avlagte særregnskap.

 

5. Foretaket rapporterer til staten etter forskrift 21. oktober 2003 nr. 1445 om rapportering fra
interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet.

 
 

0 Endret ved forskrift 10 des 2007 nr. 1650 (i kraft 1 jan 2008).
 
 
 
Kap. 4. Sluttbestemmelser
 
§ 20. Ikrafttredelse og opphevelse av tidligere forskrift

Forskriften trer i kraft fra og med budsjett- og regnskapsåret 2007.
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Forskrift 17. desember 1999 nr. 1569 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og
fylkeskommunale foretak oppheves med virkning fra og med budsjett- og regnskapsåret 2007.
 
§ 21. Endringer i andre forskrifter

Fra og med budsjettåret 2007 gjøres følgende endring i forskrift 15. desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett
(for kommuner og fylkeskommuner): ---

Fra og med regnskapsåret 2007 gjøres følgende endring i forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om
årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner): ---
 
 
Vedlegg A. Driftsdel

Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Overføringer uten krav til motytelse
Sum driftsinntekter
 

Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
 

Brutto driftsresultat
 

Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
 

Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
 

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner
 

Motpost avskrivninger
 

Netto driftsresultat
 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
 

Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk
 

 

0 Endret ved forskrift 10 des 2007 nr. 1650 (i kraft 1 jan 2010).
 
 
 
Vedlegg B. Investeringsdel
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Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
 

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
 

Overført fra driftsdelen
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
 

Udekket/udisponert
 

 

0 Endret ved forskrifter 10 des 2007 nr. 1650 (i kraft 1 jan 2010), 9 nov 2011 nr. 1109 (i kraft 1 jan 2012), 27 nov 2013 nr. 1385 (i
kraft 1 jan 2014).

 
 
 
Vedlegg C. Balanseregnskapet
 

Eiendeler
 

A. Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
 

B. Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse, postgiro, bankinnskudd
 

Egenkapital og gjeld
 

C. Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk (drift)
Regnskapsmessig merforbruk (drift)
Udisponert investeringsregnskapet
Udekket investeringsregnskapet
Kapitalkonto
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)
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Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)
 

D. Gjeld
 

Langsiktig gjeld
Ihendehaverobligasjonslån
Pensjonsforpliktelse
Sertifikatlån
Andre lån
 

Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Derivater
Premieavvik
 

Memoriakonti
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene
 

 

0 Endret ved forskrifter 10 des 2007 nr. 1650 (i kraft 1 jan 2008), 10 des 2007 nr. 1650 (i kraft 1 jan 2010). 27 nov 2013 nr. 1385 (i
kraft 1 jan 2014).

 

 
 
 
Merknader til forskrift 24. august 2006 nr. 1033 om særbudsjett,
særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale
foretak

 
Til § 1

Bestemmelsen angir forskriftens virkeområde.

 
Til § 2

Bestemmelsens første ledd fastsetter at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om årsbudsjett for
kommunen eller fylkeskommunen skal omfatte virksomhet i kommunalt eller fylkeskommunalt foretak. Dette
følger av bestemmelsen i kommuneloven § 45 nr. 1, som innebærer at kommunestyret og fylkestinget har
enekompetanse til å fastsette årsbudsjettet for kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.
Formannskapet eller fylkestinget, alternativt rådet, har likeledes enekompetanse til å avgi innstilling til
årsbudsjett for kommunen eller fylkeskommunen. Kommunale eller fylkeskommunale foretak er en del av
kommunen eller fylkeskommunen som juridisk enhet. Dette innebærer at kommunestyrets eller fylkestingets
budsjettvedtak, og formannskapets eller fylkesutvalgets, alternativt rådets, innstilling til budsjettvedtak, også
må omfatte foretak, jf. kommuneloven § 45 nr. 2 og § 46 nr. 2. Kommunestyrets eller fylkestingets
årsbudsjettvedtak må således gi bindende økonomiske rammer for foretakets drift og investeringer. Rammene
angir de økonomiske fullmakter som foretaket må holde seg innenfor. At rammene er bindende innebærer at
de ikke kan overskrides uten at kommunestyret eller fylkestinget på forhånd har foretatt de nødvendige
endringer i årsbudsjettet for kommunen eller fylkeskommunen, herunder foretaket.

Kommuneloven legger til rette for at kommunestyret eller fylkestinget kan drive rammestyring av foretak. I
foretakets investeringsrammer må det som et minimum skilles mellom sum investering og sum finansiering,
herav lån. Tiltak som foretaket skal utføre og som skal lånefinansieres, må i tråd med § 50 føres opp i
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak for foretakets investeringsbudsjett, og kommunestyret eller
fylkestinget må vedta at det skal tas opp lån. Kommunestyret og fylkestinget står i alle tilfeller fritt til å legge
større begrensninger på foretaket ved å vedta et mer detaljert årsbudsjett.
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Bestemmelsens annet ledd fastsetter at foretakets styre i henhold til kommunestyrets eller fylkestingets
vedtak om årsbudsjett skal fastsette et eget særbudsjett, jf. definisjonen av særbudsjett i budsjettforskriften for
kommuner og fylkeskommuner § 2. Styret kan foreta endringer i særbudsjettet uten å forelegge saken for
kommunestyret og fylkestinget så lenge foretaket holder seg innenfor de bindende økonomiske rammene. Det
er foretakets styre som har fordelingsfullmakten innenfor de rammer som er fastsatt av kommunestyret eller
fylkestinget for foretakets virksomhet.

 
Til § 3

Bestemmelsens første ledd fastsetter utformingen av foretakets særbudsjett. Særbudsjettet skal således bestå
av en driftsdel og en investeringsdel basert på skillet mellom drift og investering som gjelder for kommuner
og fylkeskommuner for øvrig, oppstilt i balanse i henhold til vedlegg A og B til denne forskriften. Se ellers
merknader til tilsvarende bestemmelse i budsjettforskriften for kommuner og fylkeskommuner § 5
henholdsvis første, annet, fjerde ledd første setning, femte, sjette, syvende og åttende ledd.

Annet ledd slår fast at det skal gjøres nærmere rede for anslagene både på inntekts- og utgiftssiden dersom
dette må anses som nødvendig for at særbudsjettet skal være fullstendig og oversiktlig.

Tredje ledd angir reglene for periodisering, som er den samme som for kommuner og fylkeskommuner, se
regnskapsforskriften for kommuner og fylkeskommuner.

Fjerde ledd angir at foretakets inntekter i særbudsjettet kan føres til avsetning. I visse tilfeller vil det være et
krav om at inntekter skal avsettes. Dette kan gjelde krav til dekning av underskudd eller inntekter som det ved
lov, forskrift, tilsagn eller avtale er lagt begrensninger på. Fjerde punktum innebærer at et regnskapsmessig
merforbruk i særregnskapet fra år 1 skal føres opp til dekning på foretakets særbudsjett i år 3, dersom
merforbruket ikke er dekket inn i år 2. Det følger av dette at kommunale og fylkeskommunale foretak ikke er
pålagt å føre et merforbruk opp til dekning i året merforbruket legges fram. Femte punktum innebærer at et
merforbruk fra år 1 som likevel ikke er dekket inn i år 3, må føres opp til dekning på foretakets særbudsjett
for år 4, og så videre. Det følger av fjerde ledd at et foretak fra og med år 3 ikke kan unnlate å føre opp et
uinndekket merforbruk fra år 1 til dekning på årets budsjett.

 
Til § 4

Bestemmelsens første ledd pålegger daglig leder å rapportere til foretakets styre om den faktiske
utviklingen i forhold til de inntekter og utgifter som er ført opp i særbudsjettet. Slik rapportering må skje med
jevne mellomrom, og minst to ganger per år.

Annet ledd pålegger daglig leder å foreslå tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene om balanse i
særbudsjettet. Slike tiltak kan være justeringer i de oppførte inntekter og utgifter, justeringer i måltall,
tjenesters innhold mv.

Tredje ledd pålegger styret å fastsette endringer i særbudsjettet når dette anses påkrevd for å oppfylle kravet
om budsjettbalanse.

Fjerde ledd pålegger styret å rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om den faktiske utviklingen i
forhold til de inntekter og utgifter som er ført opp i særbudsjettet. Slik rapportering må skje med jevne
mellomrom, og minst to ganger per år.

Femte ledd pålegger kommunestyret eller fylkestinget om nødvendig å foreta endringer i rammene til
foretaket i kommunens eller fylkeskommunens årsbudsjett.

 
Til § 5

Første ledd fastsetter en frist for styret til å oversende særbudsjettdokumentet til departementet (for
kommunale foretak skal dokumentet oversendes fylkesmannsembetet). Særbudsjettet er nødvendig
informasjon for å kunne danne et fullstendig bilde av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og
økonomi for året. Alle låneopptak som foretas av kommunen og fylkeskommunen etter kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak, dvs. også lån som kommunale og fylkeskommunale foretak skal ha ansvaret for, skal
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godkjennes av departementet dersom kommunen eller fylkeskommunen er registrert i registeret for betinget
godkjenning og kontroll (ROBEK), jf. kommuneloven § 60. Kun lån som er ført opp i kommunens eller
fylkeskommunens årsbudsjett kan tas opp, følgelig kan kun kommunestyret eller fylkestinget vedta å ta opp
lån som foretaket skal ha det økonomiske ansvaret for. Reglene om minimumsavdrag i kommuneloven § 50
nr. 7 gjelder kommunen og fylkeskommunen som juridisk person. Dette innebærer at lån som er oppført og
som avdras i foretakets regnskap skal tas med i vurderingen av om kommunen eller fylkeskommunen som
helhet innfrir kravene til minimumsavdrag.

Annet ledd angir en frist for hvor sent styret kan foreta endringer i særbudsjettet.

 
Til § 6

Bestemmelsen slår fast at foretak som driver næringsvirksomhet kan utforme særbudsjett etter visse
særregler. Når virksomheten utøves i et marked og formålet er å tilføre eieren en økonomisk gevinst ved drift
av virksomheten, må dette regnes som næringsvirksomhet. Forarbeidene til kommuneloven kapittel 11 om
kommunale og fylkeskommunale foretak (Ot.prp.nr.53 (1997–1998)) angir at typiske kjennetegn for
næringsvirksomhet vil være at det er snakk om en aktivitet av en viss varighet og omfang, som er egnet til å
gi overskudd. Hvorvidt virksomheten faktisk går med underskudd eller ikke, kan ikke påvirke vurderingen.
Ved vurdering av begrepet må det tillegges vekt i hvilken grad virksomheten opererer i et marked som
medfører reell økonomisk risiko eller ikke. Næringsvirksomhet er også virksomheter som sagbruk, sandtak,
fiskeindustri o.l. Utleie av kommunale bygg til eksterne kunder vil regnes som næringsvirksomhet, mens
utleie fra foretak til kommune ikke vil innebære noen reell økonomisk risiko for kommunen som helhet og vil
ikke kunne klassifiseres som næringsvirksomhet. I tvilstilfeller bør spørsmålet om hvorvidt et foretak driver
næringsvirksomhet, forelegges departementet.

Nr. 1 angir at forskriftens § 3 første, tredje og fjerde ledd ikke gjelder for foretak som driver
næringsvirksomhet.

Nr. 2 angir at slike foretak skal sette opp særbudsjett for driften med forventede inntekter og kostnader målt
etter regnskapsloven med oppstilling som for resultatregnskapet etter regnskapsloven.

Nr. 3 angir at foretaket skal utarbeide en oversikt over foretakets investeringer i året og hvordan disse er
finansiert. Det settes ikke noen nærmere krav til oppsettet, men det vil være naturlig at dette baserer seg på
kommunestyrets eller fylkestingets budsjettvedtak for foretakets investeringer. Det sentrale vil være at det gis
en oversikt over samlede investeringer som er lagt til foretaket, hvor stor del av dette som lånefinansieres
samt hvilke tiltak som skal lånefinansieres. Tiltak som foretaket skal utføre og som skal lånefinansieres, må i
tråd med kommuneloven § 50 føres opp i kommunestyrets eller fylkestingets budsjettvedtak for foretaket, og
kommunestyret eller fylkestinget må vedta at det skal tas opp lån, jf. merknad til § 2 i denne forskrift.

I tillegg skal det i budsjettdokumentet opplyses om størrelsen på foretakets planlagte avdrag i budsjettåret.
Reglene om minimumsavdrag i kommuneloven § 50 nr. 7 gjelder kommunen og fylkeskommunen som
juridisk person. Dette innebærer at lån som er oppført og som avdras i foretakets regnskap skal tas med i
vurderingen av om kommunen eller fylkeskommunen som helhet innfrir kravene til minimumsavdrag.

Nr. 4 angir at oppstillingene for særbudsjettet og investeringsoversikten skal vise tilsvarende beløp som
nevnt i budsjettforskriften for kommuner og fylkeskommuner § 5 åttende ledd.

 
Til § 7

Bestemmelsen fastslår at kommunale og fylkeskommunale foretak har regnskapsplikt, det vil si plikt til å
utarbeide særregnskap og årsberetning for hvert kalenderår. Bestemmelsen følger av kommuneloven § 48 nr.
1. Bestemmelsen innebærer at det skal utarbeides særregnskap og årsberetning for foretakene.

 
Til § 8

Bestemmelsen angir krav til foretaket om bokføring av regnskapsopplysninger. Se merknad til den aktuelle
bestemmelsen i forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og
fylkeskommuner). Departementet legger til grunn at reglene i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring
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(bokføringsloven) med tilhørende forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring (bokføringsforskriften) i
sin helhet gjelder for kommunale og fylkeskommunale foretak som har plikt til å levere næringsoppgave etter
ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven, jf. bokføringsloven § 2 annet ledd.

 
Til § 9

Bestemmelsen fastsetter utformingen av foretakets særregnskap. Se merknad til den aktuelle bestemmelsen
i forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner).

Ettersom kommunale og fylkeskommunale foretak ikke er egne rettssubjekt, men inngår juridisk sett som
en del av kommunen, vil det ved opprettelsen av kommunale foretak ikke eksistere noe formelt krav om å
utarbeide en åpningsbalanse. Ved opprettelsen overføres imidlertid som oftest de deler av kommunens aktiva
og passiva som hører sammen med foretakets oppgaver, fra kommunens til foretakets balanse. Formålet med
å skille ut virksomheter i kommunale foretak vil blant annet være å synliggjøre inntekter og utgifter, og en
balanse som gjenspeiler foretakets korrekte andel av kommunens verdier vil være av vesentlig betydning for
regnskapets informasjonsverdi. Særlig viktig vil dette være når foretaket fører regnskap etter regnskapslovens
prinsipper og avskrivninger får resultateffekt.

Ved utarbeidelsen av åpningsbalanse for foretak skal det ikke legges til grunn nye verdivurderinger.
Fraværet av et juridisk skille mellom foretak og eierkommune innebærer at avgrensningen mellom
kommunens og foretakets balanse (og overføringer av aktiva og passiva mellom dem) kun vil være av ren
teknisk karakter. Det har ikke funnet sted noen transaksjon, og verken kommuneloven eller regnskapsloven
gir mulighet for oppskrivninger (kun reversering av nedskrivninger). Eiendelene skal derfor føres opp i
foretakets balanse med samme verdi som de hadde i kommunens – anskaffelseskost fratrukket avskrivninger
– og kommunen vil fremdeles stå oppført som eier.

 
Til § 10

Bestemmelsen stiller krav til hvilke opplysninger som foretak som et minimum skal gi i noter i
særregnskapet. I tillegg skal det tas med ytterligere noter dersom dette anses nødvendig for å bedømme og få
et fullstendig bilde av foretakets resultat og stilling ved årsskiftet. Se merknad til den aktuelle bestemmelsen i
forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner).

 
Til § 11

Bestemmelsen angir at foretak skal følge de grunnleggende regnskapsprinsipper og god kommunal
regnskapsskikk som ellers gjelder for kommunens eller fylkeskommunens øvrige virksomhet. Se merknad til
den aktuelle bestemmelsen i forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for
kommuner og fylkeskommuner).

 
Til § 12

Bestemmelsen angir foretakets regnskapsføring av pensjon. Se merknader til de aktuelle bestemmelsene i
forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner).

 
Til § 13

Bestemmelsen angir klassifisering, verdivurdering og avskrivning av foretakets eiendeler. Se merknad til
den aktuelle bestemmelsen i forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for
kommuner og fylkeskommuner).

 
Til § 14
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Bestemmelsen angir avslutningen av særregnskapet dersom regnskapet viser et regnskapsmessig
merforbruk/udekket beløp. Se merknad til den aktuelle bestemmelsen i forskrift 15. desember 2000 nr. 1424
om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner).

 
Til § 15

Bestemmelsen gjentar kravene i kommuneloven § 48 nr. 5 til innholdet i årsberetningen. Årsberetningen
skal utarbeides i tråd med god kommunal regnskapsskikk.

 
Til § 16

Bestemmelsen angir nærmere regler for behandlingen av foretakets særregnskap og årsberetning.

Første ledd fastslår at særregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv.
Dette kan med andre ord ikke delegeres til andre organer. Fristene for kommunestyrets og fylkestingets
fastsettelse av foretakets regnskap følger fristene for kommunens/fylkeskommunens regnskap i forskrift 15.
desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 10. Videre
slås det fast at regnskapsvedtaket må angi disponering av regnskapsmessig mindreforbruk, eventuelt
disponering av et positivt årsresultat dersom foretaket fører regnskap etter bedriftsøkonomiske prinsipper,
eller dekning av regnskapsmessig merforbruk. Dersom regnskapet fastsettes med et merforbruk skal det
samtidig tas stilling til hvordan inndekningen skal skje. Dersom foretaket ikke fullt ut dekker inn
merforbruket i løpet av det første året, skal det resterende beløpet føres opp til dekning på kommunens
budsjett for det påfølgende år, jf. forskrift 15. desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett (for kommuner og
fylkeskommuner) § 7. Den delen av det akkumulerte underskuddet for kommunen som juridisk person (det
vil si inkludert foretakets særregnskap) som må dekkes inn i løpet av det kommende året, vil dermed alltid
framgå av kommunens årsbudsjett.

Annet ledd fastslår at foretakets styre skal avlegge foretakets særregnskap, som i kommunen og
fylkeskommunen ligger til fagsjef for regnskap.

Tredje ledd fastslår at foretakets styre skal utarbeide foretakets årsberetning og gir nærmere regler for
behandlingen av særregnskapet og årsberetningen. Behandlingen av særregnskapet vil tilsvare hva som
gjelder for kommunens årsregnskap, jf. forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning
(for kommuner og fylkeskommuner) § 10.

Fjerde ledd angir at det skal gis nærmere redegjørelser ved vesentlige avvik mellom særregnskap og
regulert særbudsjett.

Femte ledd slår fast at styret skal vurdere tiltak for å bedre den økonomiske oppfølgingen i de tilfeller hvor
det har vært vesentlige avvik mellom særregnskap og regulert særbudsjett.

 
Til § 17

Bestemmelsen angir tidspunktet for offentlighet. Andre ledd følger bestemmelsen i forskrift 15. desember
2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 11, se merknadene til
denne.

 
Til § 18

Bestemmelsen gjentar at kommunale og fylkeskommunale foretak skal rapportere til staten i tråd med
gjeldende rapporteringsforskrift.

 
Til § 19

Bestemmelsen slår fast at foretak som driver næringsvirksomhet kan avgi regnskap og årsberetning etter
visse særregler. Når virksomheten utøves i et marked og formålet er å tilføre eieren en økonomisk gevinst ved
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drift av virksomheten, må en regne dette som næringsvirksomhet. Forarbeidene til kommuneloven kapittel 11
om kommunale og fylkeskommunale foretak (Ot.prp.nr.53 (1997–1998)) angir videre at typiske kjennetegn
for næringsvirksomhet vil være at det er snakk om en aktivitet av en viss varighet og omfang, som er egnet til
å gi overskudd. Hvorvidt virksomheten faktisk går med underskudd eller ikke, kan ikke påvirke vurderingen.
Ved vurdering av begrepet må det tillegges vekt i hvilken grad virksomheten opererer i et marked som
medfører reell økonomisk risiko eller ikke. Næringsvirksomhet er også virksomheter som sagbruk, sandtak,
fiskeindustri o.l. Utleie av kommunale bygg til eksterne kunder vil regnes som næringsvirksomhet, mens
utleie fra foretak til kommune ikke vil innebære noen reell økonomisk risiko for kommunen som helhet og vil
ikke kunne klassifiseres som næringsvirksomhet. I tvilstilfeller bør spørsmålet om hvorvidt et foretak driver
næringsvirksomhet, forelegges departementet.

Nr. 1 angir at forskriftens § 9, § 11 til § 15 og § 18 ikke gjelder for foretak som driver næringsvirksomhet.

Nr. 2 angir at slike foretak skal føre regnskap etter regnskapslovens prinsipper, og følge regnskapslovens
regler for oppstilling og noter. Foretaket er regnskapspliktig etter kommuneloven, selv om regnskapslovens
prinsipper følges, noe som innebærer at foretaket ikke plikter å sende inn særregnskap, årsberetning og
revisjonsberetning til Regnskapsregisteret.

Nr. 3 angir at slike foretak i tillegg skal utarbeide noter etter forskriften § 10 med de to nevnte unntak, og
utarbeide en egen investeringsoversikt. Kravene om å utarbeide investeringsoversikt sammenfaller med
rapporteringskrav etter rapporteringsforskriften for IKS og kommunale og fylkeskommunale foretak som
driver næringsvirksomhet, jf. rundskriv H-30/03. For denne type foretak skal alle anskaffelser i året som er
aktivert og balanseført i balanseregnskapet, og ikke kostnadsført direkte i foretakets resultatregnskap etter
regnskapsloven, oppgis som investeringsutgift i oversikten. Anskaffelser som ikke aktiveres i balansen, skal
som hovedregel henføres til drift (resultatføres), og tas ikke med i noteopplysningen. Utgifter ved
investeringsprosjekter (som medfører aktivering), bruk av lån og egenkapital (herav øremerkede tilskudd),
samt salg og kjøp av varige driftsmidler vil være de viktigste transaksjonene som må oppgis i oversikten.

Nr. 4 angir at oppstillingene for resultatregnskapet, investeringsoversikten og balanseregnskapet skal vise
beløp som nevnt i regnskapsforskrift for kommuner og fylkeskommuner § 3 sjette henholdsvis syvende ledd.

Nr. 5 gjentar bestemmelsen om at kommunale og fylkeskommunale foretak skal rapportere til staten i tråd
med gjeldende rapporteringsforskrift for foretak som driver næringsvirksomhet.

 
Til § 20

At forskriften trer i kraft f.o.m. budsjett- og regnskapsåret 2007 innebærer at forskriften gjelder for
foretakets særbudsjett, særregnskap og årsberetning for 2007.

 
Til § 21

Forskrift 15. desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) § 7 om
konsolideringen av årsbudsjettet endres med virkning f.o.m. budsjettåret 2007.

Forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)
vil ikke lenger omfatte kommunale og fylkeskommunale foretak ved ikrafttredelsen av denne forskrift.

 
 

0 Merknadene endret ved forskrifter 10 des 2007 nr. 1650 (i kraft 1 jan 2008), 4 mars 2010 nr. 354 (i kraft 1 jan 2011), 14 juni 2012
nr. 532 (i kraft 1 juli 2012), 27 nov 2013 nr. 1385 (i kraft 1 jan 2014).
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 27/20 Økonomirapport 1.tertial 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00060-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar 1.tertialrapport 2020, til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

HJEMMEL  
Det følger av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 14-5 tredje ledd:  

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller 
fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis 
utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet. 

Økonomirapport 1.tertial 2020  
Rapporten er en oppsummering av 1.tertial 2020 (januar-april). 

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2020/frogn/e62ba9f8-968c-
4832-9c0a-d9f9435d1c4e/mr-202004-1_tertial_2020/#/ 

Drift 
Netto driftsresultat for 2020 anslås til 4,1 mill. kroner (0,3 prosent) korrigert for 
selvkost. Dette er 26,8 mill. kroner bedre enn vedtatt Handlingsprogram 2020- 2023. 
Vedtatt netto driftsresultat i HP er på -1,5 prosent inkludert bruk av selvkostfond eller 
-1,9 prosent korrigert for selvkost.

Enhetenes prognoser varierer fra +1,6 mill. kroner på Eiendom til -3,9 mill. kroner på 
Ullerud Helsebygg. Enheter som lider merutgifter og/eller inntektstap som følge av 
Covid-19 har dette innarbeidet i sine prognoser for året. 

Frogn kommune er også tildelt ekstra midler som følge av Covid-19. Dette innebærer 
økt rammetilskudd på ca 10,6 mill. kroner, ekstra skjønnsmidler på 1,1 mill. kroner og 
kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO på 2,6 mill. kroner. 

Investering 
I gjennomgangen av planlagte investeringer i 2020 er det identifisert en håndfull 
prosjekter som enten er utsatt eller forsinket. Rådmannen foreslår å justere ned 



27/20 Økonomirapport 1.tertial 2020 - 20/00060-1 Økonomirapport 1.tertial 2020 : Økonomirapport 1.tertial 2020

 Side 2 av 2 

investeringene i 2020 med totalt 183 millioner kroner. Dette vil føre til 147 millioner 
lavere låneopptak. 
 
 
Drøbak Frogn Idrettsarena KF 
Drøbak Frogn Idrettsarena KF har i sin tertialrapport satt en prognose på et 
underskudd på 10 mill. kroner. Dette beløpet er inkludert i kommunens prognose i 
denne rapporten. 
 
https://www.frogn.kommune.no/globalassets/enheter/okonomi/tertialrapporter/2020-
1.-tertial/1.-tertial-bolgen.pdf 
 
 
Nærvær 
Frogn Kommune har et samlet nærvær så langt i år på 90,8 %. For de fleste enheter 
er målsetningen 95 %, så vi ligger dermed noe lavere enn ønsket. Dette er dog kun 1 
% ned fra samme periode i fjor til tross for pandemi. 
 
 
Avslutning 
Rådmann eller den han bemyndiger, inviteres til kontrollutvalgets møte for å orientere 
om saken samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
 
Ås, 28.05.20 20 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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1. Tertialrapport 2020, sak 

 
Saksbehandler: Mads Valderhaug Saksnr.: 20/01101-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Eldrerådet 2019-2023 02.06.2020 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 19-23 02.06.2020 
Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 2019-2020 02.06.2020 
Ungdommens kommunestyre 2019-2020 03.06.2020 
Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 19-23 08.06.2020 
Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester 20-23 08.06.2020 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 20-23 09.06.2020 
Administrasjonsutvalget 19-23 10.06.2020 
Formannskapet 2019-2023 10.06.2020 
Kommunestyret 2019-2023 15.06.2020 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Tertialrapport nr. 1 2020 tas til orientering 
2. Drifts- og investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår i kapittelet «Innstilling 

til vedtak» 
3. Det legges frem en egen sak om fastsettingen av gebyrer på Hegre 

omsorgsbolig og Ullerud Bofellesskap 
4. Drøbak Frogn idrettsarenas innvilges 500 000 i investeringsmidler knyttet til 

treningsutstyr 
5. Drøbak Frogn idrettsarenas bevilges ikke ytterligere midler knyttet til drift av 

felles resepsjon, møterom og koordinering 
 
 
 

 
Vedlegg: 
1. tertialrapport web-publisering 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Hovedinntrykket i denne rapporten er at kommunens ansatte gir innbyggerne gode 
tjenester, i hovedsak innenfor de rammer kommunestyret har vedtatt. 
 
Netto driftsresultat for 2020 anslås til 4,1 millioner kroner (0,3 prosent) korrigert for 
selvkost. Dette er 26,8 millioner kroner bedre enn vedtatt Handlingsprogram 2020-
2023. Vedtatt netto driftsresultat i HP er på -1,5 prosent inkludert bruk av 
selvkostfond eller -1,9 prosent korrigert for selvkost. Forventet netto driftsresultat 
forklares ved: 
 

 Pluss 17,75 millioner kroner: Lavere forventet lønnsvekst og pensjonsutgifter 

 Pluss 7,4 millioner kroner: lavere netto finansutgifter grunnet nedjustert 
markedsrente på renteeksponert gjeld 

 Pluss 11,6 millioner kroner: statlig kompensasjon og skjønnsmidler knyttet til 
Covid-19. 

 Pluss 4,75 millioner kroner: 4 prosentpoeng redusert arbeidsgiveravgift en 
termin 

 Minus 4,7 millioner kroner: driftsenhetenes samlede prognose for året 

 Minus 10,0 millioner kroner: Drøbak Frogn Idrettsarena KFs forventede 
underskudd for 2020 

 
Rådmannen vil presisere at det ikke er gjort prognoser for forventet nedgang i 
skatteinntekter da kemneren først setter disse i mai termin. Det er altså innarbeidet 
en rekke inntekter og reduserte utgifter som lavere pensjonsutgifter, redusert 
arbeidsgiveravgift, redusert lønnspott, lavere rente, kompensasjonspakker og 
skjønnsmidler uten tilhørende forventet nedgang i skatteinntekter. Dette gjør at 
forventet netto drift i denne rapporten fremstår mer positiv enn hva som er forventet 
for året.   
 
Fra oversikten over vil rådmannen trekke fram at kommunen her dekker inn forventet 
underskudd for Drøbak Frogn Idrettsarena KF for 2020. Dette medfører at Frogn 
Kommunes netto driftsresultat svekkes tilsvarende. Det er vanskelig å skille ut 
nøyaktig hva som skyldes ordinær drift isolert sett og hva som skyldes ekstra utgifter 
og inntekter som følge av Covid-19. Ingen av kommunens ansatte har blitt permittert 
som følge av pandemien. Rådmannen har prioritert å løse de ekstra utfordringer som 
har oppstått gjennom interne omprioriteringer. De ansatte har i så måte vært svært 
fleksible og deltatt i den nasjonale dugnaden. Imidlertid er det en rekke oppgaver 
som helt eller delvis ikke har blitt gjennomført. Store deler av kommunens tjenester 
har imidlertid blitt utført. 
 
Frogn kommune har en målsetting om et nærvær på 95 prosent. Per 1. tertial 2020 
er nærværet på ca. 90,8 prosent, hvorav 5,9 prosent er langtidsfravær og 3,3 prosent 
er korttidsfravær. Dette er en forverring av nærværet fra samme periode i fjor med 
0,9 prosentpoeng. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Tertialrapportering er fast rapportering til kommunestyret. 
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Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i 
styringsindikatorer, med måleindikatorer og målemetode. Alle styringsindikatorene fra 
handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene 
som er vurdert røde som er kommentert. Grunnet overgangen til nytt system 
(Framsikt) er det i overgangen noen mål som ikke er tilstrekkelig rapportert, dette 
forventes bedret til 2. tertial. 
 
Kost- og husholdningsavgiftene for Hegre omsorgsbolig og Ullerud Bofellesskap er 
ikke justert over flere år. Ullerud Bofellesskap har hatt samme gebyr (2900 kr/mnd) 
siden oppstart i 2011. Det legges frem en egen sak om hvordan kommunen 
fastsetter gebyrer av denne typen med forslag til justering klart til 2. tertial 2020. 
 
Drøbak Frogn idrettsarena har meldt behov for ytterligere midler til drift og 
investeringer. 
 
Alternativer: 

1. Som innstillingen 
2. Som innstillingen med følgende endringer: 

 
 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Tiltak for klima og energi er rapportert under hvert tjenesteområdets del 
«Verbalvedtak og politiske saker» 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Netto driftsresultat anses som hovedindikator for økonomisk balanse i 
kommunesektoren og angir forholdet mellom årets løpende driftsinntekter og 
driftsutgifter, hvor netto finansutgifter er medregnet. Netto driftsresultat viser hvor 
mye som kan 
avsettes til fremtidig bruk og til eventuell egenfinansiering av investeringer, og bør 
ligge på minimum 1,75 prosent av driftsinntektene for å sikre økonomisk handlefrihet 
til fremtidig bruk. Kommunestyrets budsjettvedtak har et korrigert netto driftsresultat 
på -1,9 prosent. 
 
Prognosen i denne rapporteringen viser et netto driftsresultat på 4,1 millioner kroner 
(0,3 %) korrigert for selvkostregnskapet. Enhetenes prognoser varierer fra + 1,6 
millioner på Eiendom til -3,9 millioner på Ullerud Helsebygg. Enheter som lider 
merutgifter og/eller inntektstap som følge av Covid-19 har dette innarbeidet i sine 
prognoser for året. De største postene til Covid-19 gjelder: 

 

 Bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO (kompensert med inntekter, se 
under) 

 Inntektstap knyttet til avlyste kulturarrangementer 

 Etablering av luftveisklinikk 

 Leie av smittevask-maskin 

 Økte vikarutgifter som følge av karantene og sykefravær 
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Skatt og rammetilskudd er i denne rapporten satt i henhold til budsjett. Dette er på 
bakgrunn av at kemneren ikke kommer med prognoser før termin i mai da man får 
inntrykket av effekten Covid-19 har hatt på skatteinntektene for kommunen. Dette 
gjør at vi i denne rapporten får et kunstig høyt anslag på netto drift, da vi har inkludert 
en rekke inntekter og reduserte sentrale utgifter som følge av statens Covid-19 tiltak. 
 
Grunnet Covid-19 er markedsrenten betydelig nedjustert og dette har fått stor effekt 
for kommunens lån. Prognosen på netto renteutgifter for året er beregnet til ca 7,4 
millioner under budsjett.  
 
Frogn kommune er også tildelt ekstra midler som følge av Covid-19. Dette innebærer 
økt rammetilskudd på ca 10,6 millioner, ekstra skjønnsmidler på 1,1 millioner og 
kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO på 2,6 millioner 
kroner.  
 
I revidert statsbudsjett ble det også lagt frem at arbeidsgiveravgiften justeres ned 
med 4 prosentpoeng til 10,1 % for 1 termin (2 måneder). For Frogn kommune utgjør 
dette ca 4,75 millioner kroner. Deflatoren for 2020 er også nedjustert fra 3,1 til 1,4 
prosent. Vi antar at dette fullt ut skyldes lavere lønnsvekst, noe som betyr ca 12,75 
millioner kroner lavere lønnsvekst for Frogn i 2020. Grunnet lavere forventet 
lønnsvekst og god avkastning på pensjonsmidlene i 2019 er forventede 
pensjonsutgifter for 2020 ca 5 millioner lavere enn budsjettert. 
 
Drøbak Frogn Idrettsarena KF har i sin tertialrapport satt en prognose på et 
underskudd på 10 millioner kroner. Dette beløpet er inkludert i kommunens prognose 
i denne rapporten. 
 
Justering i drifts- og investeringsbudsjettet: 
Driftsregnskapet ligger an til et lite mindreforbruk sammenlignet med vedtatt ramme 
for 2020. Grunnet den ekstraordinære naturen til avvik på sentrale inntekter, utgifter 
og finans anbefaler rådmannen å justere driftsbudsjettet for å reflektere det totale 
omfanget av Covid-19 relaterte tiltak som støtter kommunens drift. De økte frie 
inntektene foreslås omplassert til disposisjonsfond per nå. Det er naturlig at de økte 
frie inntektene fordeles på enhetene i den grad de har lidd 
merutgifter/mindreinntekter knyttet til Covid-19, men dette gjøres i 2.tertial eller 
årsavslutning når effekten er bedre kjent. Enhetenes rammer er dermed ikke foreslått 
justert da det er for tidlig å anslå årseffekten av Covid-19 nøyaktig på enkelte 
enheter. 
 
Det er foreslått en endring knyttet til effekten av de sentrale prosjektene. Denne ble i 
detaljbudsjetteringen lagt til rådmannsgruppen, men er når foreslått flyttet til 
generelle inntekter i påvente av endelig fordeling på enhetene. 
 
I gjennomgangen av planlagte investeringer i 2020 er det identifisert en håndfull 
prosjekter som enten er utsatt eller forsinket. Rådmannen foreslår å justere ned 
investeringene i 2020 med totalt 183 millioner kroner. Dette vil føre til 147 millioner 
lavere låneopptak. Den største nedjusteringen er knyttet til løpende investering i 
boliger, herunder omsorgsboliger (-170 millioner). I gjennomgangen av investeringer i 
2020 er omsorgsboligprosjektenes fremdrift justert. Dette gjelder: 

 Ullerud terasse 
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 Belsjø terrasse 

 Husvikveien 5 

 Dyrløkkebakken 
I tillegg pågår det en utreding av behov for ytterligere omsorgsboliger for mennesker 
med funksjonsnedsettelse. Da ingen av omsorgsboligprosjektene vil være i en 
gjennomføringsfase i inneværende år er det kun behov for planleggingsmidler. 
Således kan inneværende budsjett til investering boliger nedjusteres med 170 
millioner kroner. Forslag til behov for investeringsmidler i 2021 og fremover vil fremgå 
av den enkelte sak og i Handlingsprogrammet 2021-2024. Det er også justert 
fremdrift på flere prosjekter og tatt inn noen nye behov. Disse er beskrevet under 
enkeltprosjekter i rapporten.  
 
Drøbak Frogn idrettsarena har fra starten meldt behov for økte bevilgninger til felles 
resepsjon som også betjener Enhet for psykososiale tjenester, Underhuset og 
skoleelever. Det er også meldt behov for ressurser til drift av felles møterom og 
koordinering av skolesvømming og brukerråd. Totalt er det meldt behov for 2 
millioner kroner. Kommunens tjenester har ikke behov for funksjonen. Dersom 
problemstillingen er knyttet til kommunal tjenesteyting utenfor de tidene Bølgen 
uansett har bemannet resepsjon må det vurderes en avsondring som muliggjør 
avstenging av resepsjonsområdet. 
Rådmannen mener det uansett fra starten var lagt til grunn at disse funksjonene 
skulle dekkes av KF-et ved at alle kapitalkostnader betjenes av basisorganisasjonen.  
 
KF-et har også meldt et behov for kr 500 000 i investeringsmidler knyttet til utstyr på 
treningsstudioet. De kjøpte inn utstyr på et lavere nivå ifm. oppstart for å evaluere 
brukerbehov og har nå identifisert et behov knyttet til kunder mellom nybegynnere og 
tungløftere. Kommunestyret har vurdert spørsmålet tidligere og funnet ikke å innvilge 
investeringsmidler. Da problemstillingen er reist på nytt må rådmannen ta stilling til 
det. Etter rådmannens oppfatning er det viktig at treningsstudioet gis samme 
rammevilkår som private aktører. Private aktører har anledning til å ta opp lån for 
senere å nedbetale disse som følge av driften. Rådmannen kan ikke se at dette 
skulle stille seg annerledes enn for KF-et mhp treningsstudio. En manglende 
mulighet til å investere i nødvendig utstyr vil etter rådmannens oppfatning kunne 
anses som å gi KF-et dårligere rammevilkår enn private driftere av treningsstudioer. 
Rådmannen anbefaler å innvilge sistnevnte forslag. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Enhetene er i hovedsak gitt fornuftige rammebetingelser for å kunne levere et 
tjenestetilbud i tråd med målsettingene i handlingsprogrammet. Rådmannen 
understreker viktigheten av at enhetene opparbeider seg buffere for uforutsette 
hendelser, spesielt med tanke på at netto driftsresultat er lavere enn anbefalt nivå. 
Enhetene har stramme rammevilkår og enkelte har vesentlige utfordringer med å 
utføre oppgavene innenfor vedtatte rammer. Dette innebærer tett økonomioppfølging 
og fortsatt fokus på gode tjenester på riktig nivå. 
 
Forutsigbare rammer er viktig for kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen. Det 
anbefales derfor at større justeringer av enhetenes rammer gjøres i behandlingen av 
handlingsprogrammet og ikke gjennom året. 
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Rådmannen i Frogn 22.05.2020 
 
Harald K. Hermansen 
 
 
 
Øvrige dokumenter på saken: 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 28/20 Oppsummering revisjon 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00110-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar oppsummering revisjon 2019, til orientering. 

Vedlegg: 
Oppsummering ÅOP revisjonen 2019 Frogn kommune 

SAKSUTREDNING: 

Bakgrunn for saken  
Det følger av Vedlegg A – Kravspesifikasjon (punkt 4): 

«Plan for utførelse av revisjonsarbeidet med fokusområder skal forelegges kontrollutvalget 
ved starten av hvert revisjonsår. I tillegg skal revisor årlig utarbeide en halvårsrapport og en 
rapport for hele revisjonsåret for kommunen som stiles til kontrollutvalget. Rapportene skal 
beskrive hva revisjonsoppgavene har omfattet og hvordan de er utført.»  

Vedlagt følger KPMG AS sin oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen 2019, datert 
mai 2020. 

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon § 3: 

§ 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og

avtaler med revisor 
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og

årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 
Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 

24- 9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget
rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2 femte ledd og er en presisering av § 23-2 
første ledd bokstav a)  
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Revisjonsåret 2019  
Revisjonsplanen gjelder for revisjonsåret 2019, dvs. perioden juni 2019 til mai 2020, 
jf. revisors frist til 15.4.2020 for å avgi revisjonsberetning for regnskapsåret 2019. På 
bakgrunn av revisjonsplanen rapporteres det to ganger i løpet av revisjonsåret. 

 
Fokusområder  
KPMG AS har listet opp følgende fokusområder for revisjonsåret 2019:  
 
Kjerneprosesser/områder  
 
1. Inntekter  
2. Innkjøp  
3. Lønn inkl. pensjoner  
 
Andre viktige områder i revisjonen  
 
4. Driftsmidler  
5. Finansområdet  
6. Periodiseringsposter  
7. Avsetning for forpliktelser  
8. Ikke-rutine transaksjoner  
9. Merverdiavgift  
10. Investeringsregnskap  
11. Selvkost  
12. Budsjett  
13. Disponeringer / egenkapital  
14. Årsregnskap og årsberetning  
15. Drøbak Frogn Idrettsarena KF 

 
 
Innspill til forbedringer  
KPMG AS har gitt følgende innspill på forbedringer:  
 
 Momskompensasjon  
 Ny kommunelov / økonomireglement  
 Drøbak Frogn Idrettsarena KF 
 
Kommentarer fra Frogn kommune er innarbeidet i rapporten. 
 
 
VURDERING 
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. 
 
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og orientere om rapporten samt kunne svare på eventuelle spørsmål 
fra utvalgets medlemmer.  
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Oppsummering revisjonen 2019

Innledning

Vi har nå gjennomført vår revisjon for 2019 for Frogn kommune og Drøbak Frogn Idrettsarene KF, og ønsker i den anledning å gi enkelte innspill 
og kommentarer til administrasjonen og kontrollutvalget. I tillegg til våre kommentarer som følger i vår rapport, er det løpende kommunisert 
forhold som vi vurderer er av mindre vesentlig art. Noen av disse fremkommer som kommentarer under oppsummering av utført arbeid uten at 
vi har sett det nødvendig å innhente tilbakemelding fra administrasjonen.

Der vi har avdekket forhold som vi mener er av betydning for kontrollutvalget har vi innhentet tilbakemelding fra administrasjonen. Slike 
forhold blir presentert særskilt rett etter denne siden. 

Vi gjør oppmerksom på at hovedhensikten med vår revisjon er å gi oss muligheten til på en forsvarlig måte å uttale oss om regnskapet. Våre 
kontroller er utført på testbasis og må ikke oppfattes som tester for å avdekke feil eller uregelmessigheter som er uvesentlige for regnskapet. 
Det må også understrekes at svakheter i regnskapssystemet og den interne kontrollen kan medføre misligheter som våre normale tester ikke 
nødvendigvis vil avdekke. 
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Innspill til forbedringer

3

Område Beskrivelse Kommentar fra administrasjonen

Moms-
kompensasjon

I oppsummering av revisjonen 2018 til 
kontrollutvalget og i revisjonsplan for 2018 har 
revisor etterlyst endelig fordeling av fradrag for 
merverdiavgift for oppføringen av Bølgen.  Dette var 
ved avleggelse av revisjonsberetning for 2019 
fortsatt ikke på plass.

Det jobbes med ferdigstilles og gjennomgang av investeringsregnskapet med 
sikte på å få dette på plass for 2.termin 2020. 

Ny kommunelov/ 
økonomi-
reglement

I forbindelse med ny kommunelov er påkrevet at 
kommunestyret selv vedtar kommunens 
økonomireglement. Pr i dag har ikke Frogn 
kommune et eget økonomireglement vedtatt av 
kommunestyret.

Arbeidet med å utarbeide økonomireglement som legges frem for politisk 
behandling forventes påbegynt etter avslutningen av årsregnskapet for 2019 og 
fremlagt for kommunestyret innen utgangen av 3. kvartal 2020.

Drøbak Frogn 
Idrettsarena KF

Årsregnskapene for 2017 og 2018 er ikke behandlet 
av kommunestyret. 

Det mangler budsjettvedtak for investeringer for 
2019 og driftsbudsjettet er formelt ikke satt opp i 
tråd med gjeldende budsjettforskrift.

Vedtektene til foretaket åpner i utgangspunktet ikke 
for å ta opp lån og det bør avklares hvorvidt intern 
lån fra Frogn kommuner er i tråd med vedtektene.

I saksfremlegg til behandling av årsregnskapene for 2019 vil kommunestyret få 
fremlagt forslag om først og vedta regnskapene for 2017 og 2018. 
Kommunestyret må ta stilling til finansiering av investeringer foretatt i 2019. Det 
vil bli satt opp og vedtatt et formelt budsjett i tråd med budsjettforskriften for 
2020. 
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Fokusområder ved revisjonen

1 Inntekter

Regnskapsposter

- Inntekter

- Kundefordringer

Inntekter
Kundefordringer

Inntekter/Kundefordringer

Vi har gjennomgått utvalgte rutiner, gjennomført analyser, og innhentet oppgaver for å få bekreftet skatt-
og rammetilskudd og vi har attestert på større tilskuddsordninger. Vi har ikke avdekket svakheter av 
betydning.

Fordringer
Vår gjennomgang av kundefordringer har ikke avdekket at det foreligger risiko for tap på kundefordringer 
som vil være vesentlig for regnskapet for 2019.

Vi kommenterte for 2018 at det var inntektsført dagbøter på ca. 12 mill kroner som vi opplevde som usikre 
inntekter. I forbindelse med 2.tertial 2019 er denne usikkerhet hensyntatt med finansiering bruk av 
disposisjonsfond. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

2 Innkjøp

Regnskapsposter

- Kjøp av varer og tjenester

- Leverandørgjeld

- Bank

Inntekter
Kundefordringer

Kjøp av varer og tjenester/leverandørgjeld

Vi har gjennomgått sentrale rutiner rutiner på innkjøpsområdet og i forbindelse med momskompensasjon 
og ulike attestasjonsordninger foretatt stikkprøver av utgifter og kontroll av attestasjon og anvisning. Vi 
har ikke avdekket svakheter av betydning knyttet til innkjøp.

Leverandørgjeld

Vi har gjennomgått kommunens rutine for oppfølging av leverandørgjeld og foretatt kontroll av 
periodiseringer

Bank

Vi har innhentet og gjennomgått dokumentasjon på avstemming av bank og kontrollert mot årsoppgaver. 
Vi har også fulgt opp internkontroll / fullmakter tilknyttet utbetalinger. I forbindelse med vår 
oppsummering revisjon for 2018 til kontrollutvalget og i revisjonsplan for 2019 meldte vi om en bankkonto 
med enefullmakt. Administrasjonen har lovet å foreta alternative kontrollhandlinger som vil bli forelagt 
revisjonen og jobber også aktivt med å få på plass krav til to signaturer også i bank.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

3 Lønn

Regnskapsposter

- Lønnskostnader

- Sykelønnsrefusjoner

- Annen godtgjørelse

- Reiseregninger

- Pensjonsmidler

- Pensjonsforpliktelse

- Pensjonskostnad

- Premieavvik 

Inntekter
Kundefordringer

Lønnskostnader

Vi har gjennomgått internkontrollen på lønnsområdet, foretatt analyser og sett på avstemminger av 
skattetrekk, arbeidsgiveravgift, sykerefusjon mv. Vi har ikke avdekket svakheter av betydning. 

Pensjoner

Vi har gjennomgått bokføring av aktuarberegninger og sett på avstemming av innbetalt premie til pensjon 
mot innberettet innbetalt premie og opplyst innbetalt premie i aktuarberegningene. Vi har også sett på de 
parametere og forutsetninger som benyttes i aktuarberegningen. Vi har ikke avdekket feil ved vår 
gjennomgang. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

4 Driftsmidler

Regnskapsposter

- Bygninger/tomter

- Maskiner og utstyr

- Inventar

- Av- og nedskrivinger

K

Driftsmidler

Vi har gjennomgått avstemming av anleggskartotek mot regnskap og driftsmiddelnote til regnskapet. Det 
er ingen endringer i regnskapsprinsipper. Ingen indikasjoner på vesentlig feil når det gjelder skille- drift og 
investering. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

5 Finansområdet

Regnskapsposter

- Finansielle investeringer og 
plasseringer

- Gjeld

- Finansinntekter

- Finanskostnader

Finansielle aktiva og gjeld

Vi har gjennomgått administrasjonens avstemminger av lån mot eksterne oppgaver. Vi har også 
gjennomgått beregning av minimumsavdrag. Vi har ikke avdekket feil i forbindelse med vår gjennomgang.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

6 Periodiseringsposter

Regnskapsposter

- Kundefordringer

- Andre kortsiktige fordringer

- Leverandørgjeld

- Annen kortsiktig gjeld

K

Periodisering

Vi har gjennomgått med administrasjonen rutiner for periodisering og gjennomgått vesentlige 
balanseposter pr 31.12.2019. Vi har også vurdert risiko for feil i periodisering av utgifter i forbindelse med 
vår gjennomgang av momskompensasjon for 1. termin 2020. Vi har ikke avdekket vesentlige feil i 
periodisering for 2019. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

7 Avsetning for forpliktelser

Regnskapsposter

- Annen kortsiktig gjeld

- Avsetning for forpliktelser

K

Avsetning for forpliktelser

Vi har gjennomgått vesentlige avsetningsposter og annen kortsiktig gjeld pr 31.12.2019 og forespurt 
administrasjonen om det er hendelser etter balansedagen eller usikre forpliktelser som kan påvirke 
regnskapet for 2019. Vi er ikke kjent med at det foreligger forpliktelser som ikke er hensyntatt i regnskapet 
for 2019 eller at det foreligger vesentlige usikre forpliktelser som ikke er opplyst i noter til regnskapet eller i 
årsmelding for 2019. Utbrudd av Covid 19 kan få konsekvenser for kommunen i 2020 men forholdet 
påvirker ikke regnskapet for 2019.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

8 Ikke-rutine transaksjoner

Regnskapsposter

- Potensielt alle Ikke-rutine transaksjoner

Vi er ikke kjent med ikke rutine transaksjoner av vesentlig betydning for regnskapet for 2019.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

9 Merverdiavgift

Regnskapsposter

- Merverdiavgift Merverdiavgift

Vi har løpende gjennom 2019 attestert på kommunens merverdiavgiftskompensasjonsoppgaver og 
foretatt nødvendige kontroller. Noen mindre feil er korrigert i dialog med administrasjonen. Kommunen 
hadde en begrenset kontroll fra Skatteetaten på 3.termin som medførte krav om tilbakeføring av kr 9 427 + 
20% tilleggsskatt på beløpet. 

Som nevnte for i oppsummering av revisjon 2018 til kontrollutvalget og i revisjonsplan for 2019 er det 
fortsatt ikke endelig avklart hvor mye av merverdiavgiften som kommer til fradrag når det gjelder 
oppføringskostnader for Bølgen. Vi har fått fremlagt fordelingsnøkler for driften av Drøbak Frogn 
idrettsarena KF, men det gjenstår å få plass en endelig vurdering av hvordan oppføringskostnadene skal 
behandles. Det må påregnes at det vil kunne bli nødvendig å tilbakeføre for mye fradragsført 
merverdiavgiftskompensasjon når endelig dokumentasjon kommer på plass. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

Investeringsregnskap

Regnskapsposter

- Postene i investeringsregnskapet Utgifter i investeringsregnskapet

Årets investeringer utgjør (regn.skjema 2a) ca. 320 millioner kroner. Av total utgifter i 2019 utgjør Bølgen 
ca. 207 mill. Endelig resultat av byggeprosjektet er usikkert. Det vises til omtale i egen note til 
årsregnskapet nr.18. Det er redegjort for øvrige større investeringsprosjekter i egen note til årsregnskapet. 
Vi har ikke funnet indikasjoner på vesentlig feil når det gjelder skille drift og investering. Vi har 
gjennomgått kommunens avstemming av anleggskartotek mot regnskapet.  Det er så langt vi kan se ingen 
endringer i avskrivningsprinsipper, og vi er ikke kjent med at det foreligger nedskrivningsindikatorer. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

Selvkost

Regnskapsposter

- Selvkostfond

- Selvkostnote

Inntekter og utgifter

Vi har gjennomgått kommunens selvkostnote mot regnskapet og vurdert størrelse på selvkostfond. Det 
vises også til forvaltningsrevisjon innenfor teknisk sektor behandlet i 2019. Kommunen har fond som er 
eldre enn 5 år innenfor renovasjon og innenfor vann. Dette er ikke i tråd med veileder for selvkost som fra 
1.1.2020 er erstattet med lovhjemmel i ny kommunelov og egen forskrift. Vi vil anbefale å se på 
tilbakebetaling eller justering av gebyrer for å redusere gamle fond.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

Budsjett

Regnskapsposter

- Budsjettall i årsregnskapet Korrekte budsjettall i årsregnskapet

Vi kommenterte for 2018 at det ikke forelå budsjettoppstillinger stilt opp i tråd med budsjettforskriften når 
kommunestyret vedtak HP/budsjett for 2018. For 2019 er oppstillingen publisert og sendt fylkesmannen i 
etterkant av behandlingen og for 2020 er dette på plass slik administrasjonen forventet i forbindelse med 
bruk av verktøyet Framsikt. 

I forbindelse med kontroll av obligatoriske regnskapsoppstillinger til årsregnskapet har vi på 
stikkprøvebasis kontrollert at tall for opprinnelig og regulert budsjett samsvarer med vedtak. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

Disponeringer / egenkapital

Regnskapsposter

- Disponeringer i årsregnskapet

- Noteinformasjon kapitalkonto og 
disposisjonsfond

Disponeringer / egenkapital

Vi har gjennomgått administrasjonens dokumentasjon til årsregnskapet og kontrollert noter mot 
underliggende dokumentasjon. Vi har sett spesielt på avstemming av kretsløp, kapitalkonto, arbeidskapital 
og fond. Vi har ikke avdekket vesentlige feil, men har gitt enkelte innspill til endringer i noter som har blitt 
justert.  

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

Årsregnskap og årsberetning

Regnskapsposter

- Årsregnskap med noter 

- Årsberetning

Årsregnskap og årsberetning

Vi har gjennomgått årsregnskapet og kontrollert noter mot underliggende dokumentasjon og vår revisjon. 
Vi har sett at det er samsvar mellom årsberetning og årsregnskap og vurdert om årsberetning og noter gir 
tilfredsstillende informasjon i forhold god kommunal regnskapsskikk. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Forhold fra revisjon av KF

- Årsregnskap 

- Budsjett/investeringer

Årsregnskap

Årsregnskapene for 2017/2018 er formelt ikke vedtatt av kommunestyret. Forholdet er omtalt av foretaket i 
regnskapet til 2019 og i revisjonsberetning for 2019.

Budsjett/investeringer

Budsjettet for 2019 er ikke satt opp i henhold til budsjettforskriften, og det mangler formelt vedtak på 
investeringsutgifter regnskapsført i 2019. Forholdet er omtalt i revisjonsberetning for 2019.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Forhold fra revisjon av KF

- Løpende drift, driftsinntekter/utgifter

- Merverdiavgift

Løpende drift, driftsinntekter og utgifter
I forbindelse med interimsrevisjonen har vi hatt gjennomgått rutiner knyttet til løpende inntekter, 
driftsutgifter og lønnsutbetalinger. Vi har ikke avdekket vesentlige svakheter.

Merverdiavgift

Vi har i 2019 mottatt fordelingsnøkler for merverdiavgift (fordeling av andel ikke fradrag, fradrag for 
ordinær merverdiavgift og momskompensasjon). Det gjenstår fortsatt noe avklaring når det gjelder 
hvordan eventuelle kommersielle kurs i badeanlegget vil kunne påvirke fordelingsnøklene. For øvrig vises 
det til omtale av merverdiavgift for kommunen når det gjelder oppføringskostnadene knyttet til Bølgen.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 29/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon 
  - Ny behandling 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00165-10 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem plan for forvaltningsrevisjon til neste 
møte. 

Vedlegg: 
Frogn KU ROV 2020 Forvaltningsrevisjon, Gjennomførte 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 2006 - 2019, Frogn kommune Tilsyn 2010-2018, KOFA 
Avgjørelser, Folkehelseprofil 2019 Frogn kommune, Folkehelseprofil 2020 Frogn 
kommune, Kommunefakta Frogn kommune 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 06.05.2020 i sak 22/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering – 
Forvaltningsrevisjon følgende: 

Saken utsettes til neste møte. 

Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget vedtok 02.12.19 i sak 39/19 Plan for forvaltningsrevisjon – 
Bestilling følgende:  

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Frogn kommunes virksomhet 
og virksomhet i kommunens selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal 
gjennomføres i tråd med det som fremkommer av saksframlegget.  

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS. 

Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt  
Vedlagt følger oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt i perioden 
2006-2019.  

Eksterne tilsyn  
Vedlagt følger oversikt over gjennomførte tilsyn med Frogn kommune for perioden 
2010-2018 samt planlagte tilsyn i 2020.  

KOFA avgjørelser 
Vedlagt følger oversikt over avgjørelser fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
(KOFA) mot Frogn kommune, enten alene eller gjennom felles innkjøp, for perioden 
2003-2017.  
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Folkehelseprofil  
Vedlagt følger folkehelseprofil 2019 og 2020 for Frogn kommune, utarbeidet av 
Folkehelseinstituttet.  
 
Kommunefakta  
Vedlagt følger kommunefakta fra SSB.  
 
For ytterligere informasjon og nøkkelfakta: 
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/frogn 
 
 
VURDERING  
Vedlagt følger 2.utkast til risiko- og vesentlighetsvurdering 2020 for 
forvaltningsrevisjon i Frogn kommune. I forhold til 1.utkast er det gjort følgende 
endringer: Øst 110-sentral IKS er lagt til under kommunalt eierskap. I tillegg er det 
tilføyd opplysninger om nettsidene til de selskap/samarbeid som har egne nettsider. 
 
Utkastet blir utgangspunkt for kontrollutvalgets diskusjon og behandling. Risiko- og 
vesentlighetsvurderingen blir grunnlaget for utarbeidelsen av Plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2024. 
 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Risiko- og 
vesentlighetsvurderingen vil bli endret i samsvar med de innspill som fremkommer i 
møtet.  
 
 
Ås, 29.05.2020  
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har på vegne av 
kontrollutvalget gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) av Frogn 
kommunes forvaltning. 
ROV danner grunnlaget for kontrollutvalget sitt arbeid med plan for 
forvaltningsrevisjon for 2020-2024. 
 
I arbeidet med ROV har det blitt gjennomført møter i kontrollutvalget og foretatt 
dokumentanalyse. 
Analysen er i stor grad basert på innspill som har kommet frem gjennom møte i 
kontrollutvalget, herunder muntlige innspill og betraktninger fra ordfører og rådmann, 
skriftlige innspill fra hovedtillitsvalgte i kommunens, skriftlige innspill fra 
kontrollutvalgets medlemmer samt gjennomgang av relevant dokumentasjon. 
Datagrunnlaget er brukt som indikasjon på risikoforhold som eventuelt bør eller kan 
følges opp/undersøkes i forvaltningsrevisjon eller gjennom andre undersøkelser 
dersom kontrollutvalget og/eller kommunestyret ønsker dette. 
 

1.2 Forvaltningsrevisjon 
Det følger av kommuneloven § 23-3 første ledd: 
 

«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak.» 

 
Forvaltningsrevisjon er todelt:  
For det første omfatter det forvaltningsrevisjon av den kommunale forvaltning. 
For det andre omfatter det forvaltningsrevisjon i selskap som er heleid av en eller 
flere kommuner eller fylkeskommuner. 
 

1.3 Forvaltningsrevisjon av kommunal forvaltning 
Forvaltningsrevisjon av den kommunale forvaltning, herunder kommunens 
myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon, vil blant annet bli vurdert ut i fra følgende 
fokusområder:  

 Regelverksetterlevelse 

 Måloppnåelse 

 Produktivitet  

 Kvalitet. 

 
Forvaltningsrevisjon av den kommunale forvaltning vil også omfatte eventuelle 
kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeid og vertskommunesamarbeid. 
Dette skyldes at dette er organisasjonsformer som ikke er selvstendige rettssubjekt, 
men regnes som en del av kommunen. 
 

1.4 Forvaltningsrevisjon i selskap 
Fokuset i en forvaltningsrevisjon av selskap vil være på selve selskapet, og vil for 
eksempel handle om selskapet drives i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, og om det drives i samsvar med lover, regler, vedtektsfestet formål 
og/eller på en økonomisk forsvarlig måte. 
Forvaltningsrevisjon av selskap vil omfatte selskap som er egne rettssubjekt og som 
er heleid av en eller flere kommuner eller fylkeskommuner. 
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For Frogn kommune vil dette omfatte følgende selskap: 
 Drøbak Vaskeri AS 
 Follo brannvesen IKS 
 Follo Ren IKS 
 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
 Øst 110-sentral IKS 

 
 

1.5 Metode og gjennomføring 
1.5.1 Dokumentanalyse 
Dokumentanalysen har tatt utgangspunkt i handlingsprogrammet 2020-2023, 
tidligere planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, tidligere gjennomførte 
forvaltningsrevisjonsprosjekt og selskapskontroller, SSB sin kommunefakta for Frogn 
kommune, gjennomførte eksterne tilsyn med kommunen, Folkehelseprofil 2019,  
 

2 Risiko og vesentlighet 
Det er politisk og administrativ ledelse som har ansvaret for risikostyring i kommunen. 
Kontrollutvalget bør ha et inntrykk av hvordan dette fungerer i egen kommune. 
Kunnskapen om hvordan risikostyringen ivaretas, vil ha betydning for prioriteringen 
av revisjonsoppgavene, og er derfor relevant med tanke på risiko- og 
vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon. 
 
En ser her på risiko i forhold til kommunens målsetting om å nå sine mål, ha en 
effektiv drift, god kvalitet og etterleve regelverket, og den styring og kontroll som 
foregår i kommunen for å sikre dette. I risikovurderingen skal det foretas en vurdering 
av hvilke konsekvenser det kan få, dersom den enkelte risikofaktor inntreffer, og 
sannsynligheten for at det vil skje. Når de ulike risikofaktorene, er identifisert og 
vurdert og vi kjenner hvilke risikoreduserende styrings- og kontrolltiltak som er 
iverksatt, må det foretas en vurdering av hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i 
forhold til kommunens målsettinger. 
 
Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for 
eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for 
virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder. 
 
Formålet med analysen vil derfor være å avdekke mangler og svakheter som fører til 
avvik innenfor kommunens virksomhetsområder. 
 
Med vesentlighet mener vi i denne sammenheng en samlet vurdering av 
alvorsgraden i den trusselen som den enkelte risikofaktor representerer i forhold til 
kommunens måloppnåelse. 
Hvilken betydning vil det få dersom risikoen innen et gitt område blir en realitet i form 
av et faktisk avvik – hvor ille er det? 
Dersom en har vurdert risikoen innen et gitt område til å være høy, samtidig som en 
vet at ledelsen ikke har iverksatt tiltak for å redusere risiko, og at det vil få stor 
negativ betydning dersom situasjonen blir en realitet, er det grunn til å vurdere 
området som vesentlig. 
Vesentlighet, det vil si hva som har størst (negativ) betydning kan vurderes ut fra 
ulike perspektiver, og vesentlighetsgraden avhenger av hvilket perspektiv en ser 
situasjonen ut fra. Virksomheten som drives i kommunene er omfattende og 
involverer mange ulike aktører med til dels ulike interesser i kommunens virksomhet. 
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Ulike aktører med ulike ståsteder kan ha svært ulike oppfatninger av hva som er 
vesentlig – for hvem er det ille? 
Vesentlighet kan derfor vurderes fra ulike perspektiver: 
 

 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes 
driftsutgifter sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter. 

 Fra et politisk perspektiv, vurdert ut fra hvilke tjenesteområder som har størst 
vesentlighet sett fra de folkevalgtes perspektiv. (Her vil oppfatningene av 
vesentlighet trolig variere mellom de politiske grupperingene.)  

 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester 
anser som vesentligst.  

 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne 
innenfor et tjenesteområde anser som vesentligst.  

 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved 
kommunens virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet.  

 
Det er svært vanskelig å måle ulike sektorers og virksomhetsområders vesentlighet 
opp mot hverandre. Vi måler ikke hva som er viktigst av f.eks. skole, eldreomsorg, 
vann og avløp, kultur osv. Men vurderingen er ment å bidra til at kontrollutvalget kan 
prioritere områder for forvaltningsrevisjon som er vesentlige, men altså ikke 
nødvendigvis den mest vesentlige. Over tid bør forvaltningsrevisjonen dekke en 
tilstrekkelig bred del av kommunens virksomhet. 
 
For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for 
avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes 
ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor 
skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og avgjøre hvilke 
områder de mener det er mest vesentlig å undersøke.  
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3 Oversikt over identifiserte risikoområder 
Risiko- og vesentlighetsvurdering er identifisert med bokstav og fargesymbol. 
 

Symbol Beskrivelse 

H Høy risiko 

 På områder som er merket med rødt vurderer FIKS at det kan være høy risiko 
for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller 
kvalitet 

M Middels risiko 

 På områder som er merket med gult vurderer FIKS at det kan være middels 
risiko for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet 
eller kvalitet 

L Lav risiko 

 På områder som er merket med grønt vurderer FIKS at det kan være lav risiko 
for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller 
kvalitet 

 

3.1 Kommunal drift 
Nedenfor følger en oversikt over områder hvor det er vurdert risiko for blant annet 
manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller kvalitet. 
 

Risikoområde Risikofaktorer Vesentlighet Kommentar Vurdering 

Anskaffelser  Risiko for brudd på 
regelverk 

 Risiko for 
kostnadsineffektive 
kjøp 

 Risiko for 
økonomiske 
misligheter knyttet til 
innkjøp 

 Ikke optimale 
priser/innkjøp for 
kommunen 

 Økonomiske 
tap, herunder 
erstatningssøks
mål og bøter 
pga. feil i 
innkjøpsprosess
en og at 
kommunen 
kjøper inn til for 
høy pris 

 Negativt 
omdømme 

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. 
 
Det er opprettet et Felles 
innkjøpskontor (FIK), et 
innkjøpssamarbeid mellom Follo-
kommunene Vestby, Ås, 
Nesodden og Frogn. 
Vertskommune er Vestby 
kommune. Enheten forvalter en 
avtaleportefølje på nærmere 50 
avtaler og gjennomfører større 
anskaffelser for nevnte 
kommuners ulike 
enheter/virksomheter. 

M 

GDPR / Personvern  Risiko for at 
personsensitiv 
informasjon kan 
komme på avveie 

 Risiko for regelbrudd 

 Erstatningssøks
mål 

 Negativt 
omdømme 

Nye personvernregler vedtatt i 
2018. 
Frogn kommune har ansvar for å 
sørge for at personopplysninger 
er tilstrekkelig sikret. 
Frogn kommune har et 
personvernombud som skal verne 
personverninteressene til både 
innbyggere og ansatte i 
kommunen. 

M 

Internkontroll 
(saksbehandling,  
delegert myndighet etc.) 

 Risiko for at saker 
ikke blir tilstrekkelig 
forberedt. 

 Svekket 
rettssikkerhet 
for innbyggerne 

 M 



29/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - Ny behandling - 19/00165-10 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - Ny behandling : Frogn KU ROV 2020 Forvaltningsrevisjon

Side 7 av 16 

 

 Risiko for at vedtak 
ikke blir iverksatt og 
tilfredsstillende fulgt 
opp 

 Risiko for at 
delegasjonsreglemen
tet ikke blir fulgt 

 Forskjellsbehan
dling – ulik 
saksbehandling 

 Klagesaker – 
merkostnader 

 Negativt 
omdømme  

Økonomisk  
internkontroll 

 systemer, rutiner og 
retningslinjer, og om 
disse er egnet til å 
sikre god 
økonomistyring og 
formuesforvaltning. 

Signaler om noe 
strammere 
økonomiske rammer 
i Frogn kommune 
gjør at dette også 
fremstår som ett 
aktuelt område å 
se nærmere på 

Det er ikke gjennomført 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området. 
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) 

M 

Gjennomføring av  
investeringsprosjekter  

 Risiko knyttet til 
fremdrift og 
ferdigstillelse av 
prosjekter 

 Risiko for 
budsjettoverskridelse
r 

 Risiko for mangelfull 
etterlevelse av 
regelverket om 
offentlige 
anskaffelser 

 Risiko for at krav til 
kontrakts- og 
leverandøroppfølging 
ikke overholdes 

 Kostnadssprekk 
kan føre til økte 
gebyr og relativt 
store 
økonomiske tap 

 Kvalitetsutfordri
nger 

 Forsinkelser i 
prosjekt kan 
føre til at 
inntektsstrømm
en fra 
investeringen 
forsinkes, med 
følger for øvrig 
virksomhet 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

 Prosjektstyring (2013) 

 Prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger 
(2018) 

 
Forvaltningsrevisjon gjennomført i 
2018. Følges opp i 2020. 

M 

Økonomistyring i  
investeringsprosjekt 

 Det blir ofte stilt 
spørsmål om 
kostnadsnivået på 
kommunens 
byggeprosjekter og 
det kan være 
ønskelig med en 
ekstern vurdering av 
kostnadsnivået på 
byggeprosjekter.  

 Noe etterslep i gjennomføring av 
investeringsprosjekter. 
Kommunen har også hatt noen 
saker med 
konflikt med entreprenører. 
Generell forvaltningsrevisjon og 
undersøkelser av konkrete 
prosjekter vil kunne være aktuelt. 

M 

Drøbak Frogn  
Idrettsarena KF 
 

 organisasjonsform  

 samarbeid med 
kommuneadministras
jon, herunder 
rolleforståelse 
mellom 
administrasjon og 
styret/daglig leder i 
foretaket. 

 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. 
 

M 

Plan- og  
Byggesaksbehandling 

 aktuelt å se nærmere 
på status 

 hvordan saker har og 
blir prioritert 

 likebehandling mv. 

 Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

 Likebehandling i byggesaker 
(2006) 

 Byggesaksbehandling (2012) 
 
Området følges også opp i 
forbindelse med 
Sivilombudsmannens uttalelse 
om kommunens 

M 
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saksbehandlingstid og rutiner for 
byggesaker. 
 
Kommunen har styrket 
bemanningen innen plan- og 
byggesaksbehandling. 

Likebehandling i  
byggesaker 

 Vi politikere får ofte 
spørsmål om 
likebehandling i 
byggesaker.  For å 
kunne svare ut dette 
er det ønskelig med 
en ekstern vurdering 
av om det er 
likebehandling i 
byggesakene 

 Det ble gjennomført egen 
forvaltningsrevisjon på området i 
2006. 
 
Kommunen har styrket 
bemanningen innen plan- og 
byggesaksbehandling. 

M 

Helse- og  
omsorgstjenester 

 Risiko for 
kommunikasjonssvikt 
eller manglende 
samhandling 

 Risiko knyttet til 
saksbehandlingspros
esser. 

 Brukere får ikke 
nødvendige 
tjenester 

 Brukere får ikke 
individuell plan 

 For lite 
brukermedvirkni
ng 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

 Hjemmebaserte tjenester 
(2008) 

 Kvalitet i tilbudet til beboere i 
institusjon (2009) 

 Samhandlingsreformen 
(2013) 

 Helse- og omsorgstjenesten 
(2018) 

M 

Oppvekst  Risiko for dårlig 
læringsmiljø 

 Risiko for brudd på 
regelverk 

 Risiko for at meldte 
hendelser ikke blir 
fulgt opp i samsvar 
med krav i lovverk 

 Risiko for at det ikke 
jobbes tilstrekkelig 
systematisk med det 
psykososiale 
skolemiljøet 

 Risiko for manglende 
oppfølging av elever 
med særlige behov 

 Risiko for 
utilstrekkelig 
tilrettelegging av 
undervisningen 

 Vesentlig for 
den enkelte 
elev. 

Grunnskole er et stort og 
krevende tjenesteområde.  
 
Utfordringer relatert til elevenes 
psykososiale miljø, trivsel og 
psykiske helse er økende.  
 
Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

 Barn i fosterhjem (2006) 

 Barnevernstjenesten – 
hjelpetiltak i hjemmet (2011) 

 Psykisk helsearbeid for unge 
(2013) 

 Barnevern (2015) 

 PP-tjenesten (2016) 

 Tidlig innsats og forebygging 
(2019) 

 
I kommunens handlingsprogram 
for 2020-2023 er barnehage og 
skole et delområde under 
kommunens hovedmål for 
Livskvalitet og folkehelse. 
 
Det er gjennomført eksterne tilsyn 
med kommunen innenfor 
spesialundervisning og 
språkopplæring. 

H 

Ansatte og personale  Manglende 
medbestemmelse og 
delaktighet i 
endringsprosesser i 
kommunen for 
ansatte 

 Området er ikke fulgt opp som 
eget forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
Følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt er 
gjennomført som delvis 
omhandler ansatte: 

 Etikk og habilitet i Frogn 
kommune (2017) 

M 

Utleieboliger  plikten til å skaffe alle 
innbyggere et trygt 

 Utleie av boliger 
er et krevende 

Boligkontoret har ansvaret for 
utleie/leie - tildeling av 

M 
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husvære? 

 Hvordan oppleves 
leietakernes 
privatøkonomi seg?  

 Oppfyller 
kommunens lovens 
krav til at beboere av 
kommunale 
leiligheter lever over 
lovens 
minimumsgrense 
økonomisk ? 

område der det 
lett kan oppstå 
friksjon. 

kommunale boliger (ca. 200 
boliger), overtakelse og 
tilbakelevering av leiligheter, 
oppsigelser av kontraktsforhold,  
bostøtte og startlån. 

Økonomisk sosialhjelp/ 
NAV Frogn 

 I hvilken grad makter 
Frogn kommune 
følger opp mottakere 
av økonomisk 
sosialhjelp, herunder 
søkere som gis 
avslag. 

 Hjelpes mottakerne 
tilbake til en trygg 
hverdag ? 

 Risiko for mangelfull 
samhandling mellom 
Frogn kommune og 
NAV 

 Mangler i 
tjenesten kan få 
store 
konsekvenser 
for de det 
gjelder. 

  

NAV Frogn står overfor 
utfordringer knyttet til integrering 
av flyktninger, brukere med 
sammensatte behov, knappe 
budsjetter samt omstillingen for å 
møte et stadig krevende 
samfunnsoppdrag.  
 
Det er ikke gjennomført 
forvaltningsrevisjon på feltet i 
perioden 2006-2019. 
 
Det ble utført tilsyn med NAV 
Frogn i 2014 vedrørende lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen – 
kommunens ansvar for å sikre 
forsvarlig tildeling og 
gjennomføring av 
kvalifiseringsprogram.  
Det ble ikke funnet avvik ved 
tilsynet. 
 
Stor reform som har virket noen 
tid, og er derfor av interesse å 
undersøke. 

H 

Kommunale planer/prosjekt  
– styring, prosesser og 
gjennomføringsevne 

 Forhold rundt tids- og 
ressursbruk, 
samhandling med de 
folkevalgte, 
implementering, 
avvik, måloppnåelse 
samt 
info/rapportering 
ønskes belyst og 
vurdert.    

 Målsetninger 
blir ikke realisert 

 Vedtak blir ikke 
gjennomført 

 Negativt 
omdømme 

Det er et etablert inntrykk i Frogns 
befolkning at planer og prosjekter 
avviker ofte iht.  deres formål og 
intensjoner. Er det i virkeligheten 
slik? Er informasjonen til 
allmenheten god nok?  
Gjennomgående tillit på dette 
området er av stor viktighet og et 
generelt anliggende for ethvert 
KU. 

M 

Rus og psykiatri  Det er i mange 
kommuner pekt på 
høy risiko for 
manglende samsvar 
mellom kvalitet, 
tjenestetilbud og 
behov innenfor rus 
og psykiatri. Det kan 
derfor være ønskelig 
med en kartlegging 
av situasjonen i vår 
kommune. 

 Økt risiko for at 
enkelte blir 
langtidsbrukere 
av systemet 

 Ikke tilbud til 
alle som har rett 
på tjenester 

 Uheldige 
konsekvenser 
for 
enkeltmennesk
e 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

 Rusforebyggende arbeid 
(2007) 

 Psykiatritilbudet (2006) 

M 

Eiendomsforvaltning  Risiko for uforutsette 
vedlikeholdsutgifter 

 Risiko for etterslep 
på vedlikehold 

 Vedlikeholdsett
erslep som gir 
økte kostnader 
på lengre sikt 

 Økte 
investerings- og 
driftskostnader 

For å få fullstendig oversikt over 
det samlede etterslepet og 
behovene knyttet til den 
kommunale bygnings- og 
eiendomsmassen vil Frogn 
kommune utarbeide en helhetlig 
vedlikeholdsplan i 2020. Planen 
skal danne grunnlaget for 

M 
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HMS-krav ikke 
blir innfridd 

fremtidige prioriteringer i 
kommende handlingsprogram. 

Kommunen som  
Barnehagemyndighet 

 Risiko for manglende 
regeletterlevelse 

 Risiko for manglende 
kvalitet i tjenesten 

 Risiko for manglende 
rapportering og 
oppfølging av avvik 

 Risiko for svikt i 
barnehagedriften og 
forskjellsbehandling 
av barnehager 
(kommunale og 
private).  

 Kvalitet i kommunale 
og private 
barnehager - følger 
barnehagemyndighet
en opp sitt ansvar? 

 Mangler i og 
klager på 
tilskudd til 
private 
barnehager 

 Varierende 
kvalitet på 
barnehagene i 
kommunen 

Kommunen er lokal 
barnehagemyndighet og skal 
påse at barnehagene drives i 
samsvar med regelverket. 
Barnehagemyndigheten har tre 
virkemidler til disposisjon, 
veiledning, tilsyn og godkjenning.  
Frogn kommune har 6 
kommunale og 8 private 
barnehager, samt en Åpen 
barnehage hver tirsdag som er et 
møtested for voksne med barn i 
alderen 0-3 år. 
 
Det er ikke gjennomført 
forvaltningsrevisjon på området. 
 
I kommunens handlingsprogram 
for 2020-2023 er barnehage og 
skole et delområde under 
kommunens hovedmål for 
Livskvalitet og folkehelse. 

M 

Kultur og frivillighet  Kulturtilbudet er ikke 
tilgjengelig for alle 

 Kommunen driver i 
direkte konkurranse 
med private  

 Risiko for at 
kommunen 
forskjellsbehandler 
mellom aktører 

 Lite attraktivt for 
nye innbyggere 

 Dårlige 
rammevilkår for 
private og 
ideelle aktører 

 Negativt 
omdømme for 
kommunen 

 M 
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3.2 Kommunalt eierskap  
Ved prioritering av hvilke selskap som skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 
kan blant annet følgende kriterier legges til grunn for risiko- og 
vesentlighetsanalysen: 
 

 Selskap der det er avdekket mulige risikoforhold 

 Selskap med bare offentlig eierskap 

 Selskap som har et samfunnsmessig ansvar 

 Selskap som har direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere 

 Selskap som leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen 

 Selskap som er heleid av kommunen 

 Økonomisk gevinst/tapspotensial for kommunen 

 
 
Nedenfor følger en oversikt over Frogn kommunes eierskap eller eierinteresser i 
kommunale foretak, aksjeselskap, interkommunale selskap, interkommunale 
samarbeid eller samarbeidsavtaler pr 31.12.19. 
 
 
3.2.1 Selskap som del av kommunal forvaltning 
Oversikten omfatter organisasjonsformer som ikke er egne rettssubjekt. Frogn 
kommune kan alene eller sammen med andre deltakerkommuner gjennomføre 
forvaltningsrevisjon med disse. Det er kontrollutvalget i vertskommunen som fører 
kontroll med virksomheten i vertskommunen på vegne av alle deltakerne i 
vertskommunesamarbeidet, jfr. kommuneloven § 20-9. 
 
3.2.1.1 Kommunale foretak (KF) 
Foretaksnavn Bransje Eier Eierandel 

Drøbak Frogn Idrettsarena KF 
https://bolgenbad.no/  

Drift og administrasjon av svømme- og 
badeanlegg, trenings-/velværesenter, 
kafedrift og salg av utstyr, idrettsanlegg 
med idrettshall. 

Frogn 100 % 

 
3.2.1.2 Interkommunale samarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 
https://www.follofiks.no/  
 

Yte sekretærbistand til 
deltakende kommuners 
kontrollutvalg i samsvar med 
de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser i 
Kommuneloven og forskrifter 
om kontrollutvalg fastsatt med 
hjemmel i Kommuneloven. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ås 

Follo barnevernvakt 
https://barnevernvakten.n
o/kommuner/frogn-
kommune  

Gi nødvendig sikkerhet, hjelp 
og omsorg til barn og 
unge som befinner seg i 
situasjoner av akutt karakter, 
og der det haster med å gi 
bistand. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ski 

Kemneren i Follo Interkommunalt samarbeid for 
å ivareta 
skatteoppkreverfunksjonen for 
deltakerkommunene 

Enebakk, Frogn, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

Oppegård 
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3.2.1.3 Administrativt vertskommunesamarbeid 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follo landbrukskontor 
http://www.follolandbruk.no/  

Kommunal  
landbruksforvaltning 

Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ås 

Follo barne- og ungdomsskole 
https://www.nordrefollo.kommu
ne.no/skoler/FBU/  

Skolens mål er å gi elevene 
vekst og utviklingsmuligheter til 
et best mulig aktivt og 
selvstendig liv. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ski 

StorFollo IKT Utvikling og drift av IKT-
tjenester for innbyggere og 
næringsliv samt til intern 
effektivisering, som brebånd, 
sak-/arkivsystem, kartportal 
mm 

Frogn, Vestby og 
Ås 

Frogn 

 

3.2.1.4 Administrativt samarbeid 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Søndre Follo Renseanlegg IKS 
http://sfrens.no/  

Renseanlegg for tilført kloakk 
via ledningsnett og for tilkjørt 
slam.  

Ås, Vestby  
(Frogn og  
Nesodden har kun 
samarbeidsavtale) 

Vestby 

Felles innkjøpskontor Innkjøpssamarbeid mellom 4 
Follo-kommuner. 
Enheten forvalter en 
avtaleportefølje på nærmere 
50 avtaler og gjennomfører 
større anskaffelser for nevnte 
kommuners ulike 
enheter/virksomheter. 

Frogn, Nesodden,  
Vestby, Ås 

Vestby 

Follo byggetilsyn 
http://www.fbt.no/  

Felles kontor for tilsyn i 
byggesaker 

Enebakk, Frogn,  
Nesodden, Oppegård,  
Ski og Ås 

Ski 

Fagrådet for vann & 
avløpsteknisk samarbeid i indre 
Oslofjord 
http://www.indre-oslofjord.no/  

Fagrådet skal arbeide for å 
tilrettelegge det faglig 
samarbeid mellom 
medlemskommunene, med 
hovedvekt på å: 
 koordinere overvåkning av 

miljøforholdene i fjorden 
 rapportere og redusere 

forurensningstilførselen til 
fjorden 

 bygge nettverk for å 
koordinere og utnytte 
ressursene i 
medlemskommunene 

Hurum, Røyken,  
Asker, Bærum, Oslo,  
Oppegård, Ski, Ås,  
Nesodden og Frogn 
 

Oslo 

PURA – vannområde 
Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget 
https://pura.no/  

Sikre god kjemisk og økologisk 
tilstand, tilnærmet naturlig, for 
vannkvaliteten i Bunnefjorden, 
Gjersjøen og Årungen 

Ås, Ski, Frogn,  
Oppegård, Nesodden 

Ås 

Kompetansehjulet i Follo Samarbeidsorgan om 
kompetanseutvikling for 
ansatte i pleie- og 
omsorgstjenestene. 

Enebakk, Frogn,  
Nesodden, Vestby,  
Oppegård, Ski og Ås 

Enebakk 

Miljørettet helsevern Tjenester innen folkehelse Enebakk, Frogn 
og Nesodden 

Frogn 

Tolketjenesten i Follo  Formidling av kvalifiserte tolker 
til samarbeidskommuner på en 
kostnadseffektiv måte 

Enebakk, Frogn, Ski,  
Vestby og Ås 

Ski 
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3.2.2 Selskap omfattet av kommuneloven § 23-6 og § 24-10 
Oversikten omfatter aksjeselskaper og interkommunale selskap som er heleid av 
Frogn kommune eller eid sammen med andre kommuner og/eller fylkeskommuner. 
Disse selskapene er egne rettssubjekt og Frogn kommune har full innsynsrett i og 
kan gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskapene. 
 

3.2.2.1 Aksjeselskap (AS) 

Foretaksnavn Bransje Eiere Eierandel 

Drøbak Vaskeri AS 
https://drobakvaskeri.no/  

Gjennom vaskeridrift å skape grunnlag for 
sysselsetting av yrkeshemmede, primært mennesker 
med psykisk utviklingshemming bosatt i Frogn 
kommune. 

Frogn 100 % 

 

3.2.2.2 Interkommunale selskap (IKS) 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Eierandel 

Follo lokalmedisinske senter IKS 
https://www.follolms.no/  
 

Kommunal helse- og 
omsorgstjeneste: legevakt og 
kommunal akutt døgnenhet.  

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski 
og Ås 

13,80 % 

Follo brannvesen IKS 
http://www.follobrannvesen.no/  

Brann- og feiervesen.  
 

Frogn, Ås, Ski, 
Oppegård, 
Nesodden 
og Enebakk 

13,00 % 

Follo Ren IKS 
https://www.folloren.no/  

Follo ReN påtar seg på vegne av 
deltakerkommunene å sørge for 
innsamling, transport og 
behandling av forbruksavfall, 
samt tiltak for gjenvinning og 
håndtering av spesialavfall og 
produksjonsavfall innenfor det til 
enhver tid gjeldende kommunale 
ansvarsområde etter 
forurensningsloven, om ikke 
annet avtales. Selskapets formål 
er kjøp og salg av varer og 
tjenester i tilknytning til 
ovennevnte virksomhet, alene 
eller i samarbeid med andre. I 
tillegg har Follo ReN frihet til å 
tilby tjenester utover det 
kommunale ansvarsområde, så 
langt dette ikke strider mot 
selskapets primære formål eller 
kommer i strid med kommunens 
interesser. 

Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski og 
Ås 

17,50 % 

Follo Kvalifiseringssenter IKS 
https://www.folloks.no/  

Norskopplæring for voksne 
innvandrere.  

Frogn, Ski og 
Vestby 

40,00 % 

Krise- og incestsenteret  
i Follo IKS 
https://kisif.no/  

Krisesenter for kvinner og barn 
som utsettes for vold i nære 
relasjoner. I tillegg samtaletilbud 
til kvinner, menn og barn.  
Senteret har også nettverkstilbud 
og gruppetilbud.  

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

12,00 % 

Øst 110-sentral IKS 
https://ost110.no/  

Nødalarmeringssentral i henhold 
til brann- og 
eksplosjonsvernloven 

Aremark, Halden, 
Sarpsborg, 
Fredrikstad, 
Hvaler, 

Indirekte 
deltaker 

gjennom Follo 
Brannvesen 
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Rakkestad, Øvre 
Romerike Brann 
og redning IKS, 
Nedre Romerike 
Brann- og 
redningsvesen 
IKS, Movar IKS, 
Indre Østfold 
Brann og redning 
IKS, Follo 
Brannvesen IKS 

IKS 

 
 

3.2.2.3 Regionråd 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follorådet 
http://www.follo.no/folloradet/  

Regionalt  
samarbeidsorgan 

Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby, Ås og 
Akershus fylkeskommune 

Oppegård 

 
3.2.3 Selskap/samarbeid under opprettelse, omdanning, avvikling etc. 

Foretaksnavn Merknad 

Follo lokalmedisinske senter IKS Selskapet er under omdanning til vertskommunesamarbeid. 
Vertskommune blir Nordre Follo. 

Alarmsentral Brann Øst AS Selskapet er avviklet. Oppgavene er overtatt av Øst 110-
sentral IKS. Frogn kommune er indirekte deltaker i det nye 
selskapet gjennom sin deltakelse i Follo brannvesen IKS. 

Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 

Samarbeidet er under avvikling. Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS er under etablering. 
Oppgavene vil bli overtatt av det nye selskapet. 

Follo Kvalifiseringssenter IKS Selskapet er under avvikling. Det er opprettet et 
vertskommunesamarbeid mellom Frogn, Vestby og Ås. Ås 
er vertskommune. 

Kemneren i Follo Skatteetaten overtar skatteoppkreverfunksjonen fra 
01.11.2020 

StorFollo IKT Samarbeidet ble opprettet høsten 2019 som en erstatning 
for IKT Follo. Deltakerkommuner er Frogn, Vestby og Ås. 
Frogn er vertskommune. 

Follo byggetilsyn Samarbeidet er under avvikling. Det opprettes et 
vertskommunesamarbeid (StorFollo tilsynskontor) for 
Enebakk, Frogn, Nesodden, Ås. Nesodden blir 
vertskommune. 
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4 Gjennomførte forvaltningsrevisjoner  
4.1 Forvaltningsrevisjon av den kommunale virksomheten 
Oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt for perioden 2006-2019 
følger som eget vedlegg. 
 

4.2 Forvaltningsrevisjon i selskap 
År Tema Anbefalinger 

2015 Selskapskontrollen 2015 Ingen anbefalinger 

2014 FolloRen IKS  Selskapsavtalen oppdateres i henhold til endringer i IKS-
loven. Skrivefeil rettes samtidig. 

 Selskapets nettsider om miljøpolitikk oppdateres. 

 Selskapet bør i anbudsinnbydelser og kontrakter ta 
forbehold om at eierkommuner har rett til å tre ut av 
selskapet med ett års varsel. Avbruddskompensasjon bør 
avtales. 

2011 Krisesenteret i Follo IKS 1. Deltakerkommunenes eierskapsmeldinger bør legges 
fram på et representantskapsmøte i selskapet. 

2. Selskapet bør tegne styreforsikring for styremedlemmene 
i selskapet. 

3. Styret bør gjennomgå behovet for en videreutvikling av 
sitt planverk, jf. Ønskene fra eierkommunene. 

4. Selskapet bør vedta en styreinstruks. 
5. Selskapet bør ta inn en konkretisering av rutinene for 

rapportering av HMS-arbeidet til styret i håndboken for 
dette arbeidet. 

6. Styret bør gjennomføre en årlig evaluering av sitt arbeid. 
7. Styremedlemmene i Krisesenteret i Follo IKS bør la seg 

registrere i styrevervregisteret. 

2011 Follo kvalifiseringssenter IKS 1. Deltakerkommunenes eierskapsmeldinger bør legges 
fram på et representantskapsmøte i selskapet. 

2. Selskapet bør tegne styreforsikring for styremedlemmene 
i selskapet. 

3. Styret bør gjennomføre en årlig evaluering av sitt arbeid. 
4. Styremedlemmene i Follo kvalifiseringssenter IKS bør la 

seg registrere i styrevervregisteret. 
5. Selskapet bør vedta retningslinjer som sikrer at 

Offentleglova blir etterlevd. 
6. Selskapet bør starte en prosess for å utarbeide etiske 

retningslinjer for selskapet. 

 
 

5 Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
På bakgrunn av de analyser og risikovurderinger som er gjennomført er det 
identifisert enkelte områder som etter FIKS sin mening kan representere høy risiko, 
og hvor kontrollutvalget bør vurdere å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekter i 
Frogn kommune. 
 
Forslaget danner grunnlaget for prioriteringen som kontrollutvalget skal gjøre. 
Kontrollutvalget står fritt til å legge til og endre på prosjektene som er skissert under. 
 

Prosjekt Tema 

Tilpasset opplæring  Risiko for utilstrekkelig tilrettelegging av undervisningen for 
den enkelte elev 

 Ressursbruk 

 Kvalitet i tjenesten 

Psykososialt skolemiljø  Risiko for dårlig læringsmiljø 
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 Risiko for at det ikke jobbes tilstrekkelig systematisk med det 
psykososiale skolemiljøet 

 Risiko for at meldte hendelser ikke blir fulgt opp i samsvar 
med krav i lovverk 

Økonomisk sosialhjelp/ 
NAV Frogn 

 Risiko for mangelfull samhandling mellom kommunen og 
NAV 

 Ressursbruk 

 Saksbehandlingstid  
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GJENNOMFØRTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 – 2019 
 
År Prosjekt Revisjonens anbefalinger Merknad 

2019    

 Tidlig innsats og 
forebygging 

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

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

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

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

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

• Kulturenheten og andre enheter med ansvar for barn og 
unge 

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

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

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

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

 

    

 Selvkost VAR • Utarbeide skriftlige rutiner og prosess for utarbeidelse av for- og 
etterkalkyler. 

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

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

• Vurdere størrelsen på tilknytningsgebyret. 

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

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

• Vurdere tilbakebetaling av for mye innestående på 
renovasjonsfond. 

2018    

 Follo landbrukskontor  
(felles for 5 kommuner 

a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig. 
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør 

utføres hvert tredje år. 
c. Ås kommune har delegert viltforvaltning til Follo landbrukskontor. 

De andre deltakerkommunene bør vurdere å følge etter. 

Anbefaling bokstav c ble ikke vedtatt 

    

 Prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger 

1. Kommunen bør oppdatere sin prosedyre for prosjektstyring. 
Revisjonen har vist at det er forbedringspotensial i forhold til:  

a. Å inkludere rutiner for å planlegge for gevinstrealisering. En 
gevinstrealiseringsplan bør blant annet inneholde hvem 
som er prosjektets gevinstansvarlige og hva som ligger i 
dette ansvaret, en oversikt over prosjektets gevinster, samt 
plan for tiltak og oppfølging av at man realiserer gevinster.  

b. Tydeliggjøre hvilken rolle prosjekteier og eventuelt 
styringsgruppe har som beslutningstaker.  

c. Det bør inkluderes rutiner for gjennomføring av analyser 
som tar for seg drifts- og vedlikeholdskostnader etter at 
utbyggingsprosjektet er ferdigstilt, og hvilke konsekvenser 
dette kan medføre.  

d. Avklare hvilken størrelse på byggeprosjektene prosedyre 
for prosjektstyring skal gjelde for. 
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 Helse- og 
omsorgstjenesten 

1. Kommunen bør sikre at ansatte i hjemmetjenesten får tilstrekkelig 
tid til å utføre arbeidsoppgaver knyttet til legemiddelhåndtering slik 
at risikoen for feilmedisinering reduseres.  

2. Hjemmetjenesten bør utarbeide en kompetanseplan som bidrar til 
å synliggjøre tjenestens kompetansebehov nå og i fremtiden.  

3. Frogn kommune bør etablere en egen prosedyre for iverksetting 
av tjenester etter at vedtak er fattet.  

4. Kommunen bør vurdere å utforme og bruke et eget felles mal 
verktøy for utforming av vedtak på tvers av tjenester for å sikre at 
vedtak fattes i tråd med interne prosedyrer. 

 

2017    

 Etikk og habilitet 1. Systematiserer arbeidet med å informere ansatte om kommunens 
etiske retningslinjer, og sikrer at alle ansatte er kjent med innholdet 
i disse og hvordan de skal benyttes.  

2. Iverksetter tiltak for å sikre at ansatte er kjent bestemmelser 
knyttet til habilitet, og sikrer tilstrekkelig kunnskap om når 
habilitetsregelverk kommer til anvendelse.  

3. Vurderer behovet for å iverksette ytterligere informasjonstiltak 
overfor de folkevalgte, for å sikre at alle folkevalgte er tilstrekkelig 
kjent med:  

a. relevante bestemmelser i etiske retningslinjer,  
b. gjeldende habilitetsregler, og  
c. de folkevalgtes egenansvar for etterleving av etiske 

retningslinjer og habilitetsbestemmelser i lovverket.  
4. Identifisere behov (basert på en risikovurdering) for å utarbeide 

rutiner som kan sikre etterleving av Frogn kommunes etiske 
retningslinjer.  

5. Styrker kontrollen av at det på enhetsnivå i kommunen arbeides 
med etterleving av etiske retningslinjer, gjennom for eksempel mer 
spesifisert rapportering.  

6. Legger til rette i større grad for melding av avvik knyttet til 
manglende etterleving av etiske retningslinjer, og tydeliggjør 
overfor ansatte at avvik knyttet til ev. brudd på etiske retningslinjer 
skal meldes.  

7. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i 
virksomheten det foreligger risiko for at etiske retningslinjer ikke 
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etterleves.  
8. Vurderer å utarbeide skriftlige rutiner:  

a. til bruk for ansatte i forbindelse med gjennomføring av 
habilitetsvurderinger.  

b. for å dokumentere og holde oversikt over gjennomførte 
habilitetsvurderinger. 

    

 IKT-sikkerhet og drift 1. Utarbeider skriftlige rutiner som dekker alle sentrale 
arbeidsprosesser for styring av IKT-funksjonen.  

2. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i 
kommunens IKT-systemer og -løsninger det foreligger risiko for 
feil, mangler og svikt, herunder driftsstans, nedetid mv., samt når 
dette kan inntreffe.  

3. Gjennomgår styringssystemet for informasjonssikkerhet, og sikrer 
at det oppfyller gjeldende krav i regelverket til behandling av 
personopplysninger, herunder: 

a. Etablerer system og rutiner for å sikre at oversiktene over 
personopplysninger som behandles er oppdatert og 
fullstendig, og at all relevant informasjon om 
personopplysningene som behandles blir registrert.  

b. Sikrer at det blir gjennomført systematiske risikoanalyser 
opp mot fastsatte akseptkriterier, knyttet til hvor og når det 
kan forekomme feil og mangler med hensyn til 
informasjonssikkerhet og behandling av 
personopplysninger.  

c. Sikrer at det blir meldt avvik knyttet til eventuell mangelfull 
behandling av personopplysninger, og at meldte avvik 
følges opp og lukkes.  

d. Sikrer at det blir etablert tilstrekkelig rutiner for tildeling og 
kontroll av ansattes til personopplysninger som blir 
behandlet i fag- og fellessystemer. 

 

2016    

 PP-tjenesten • Kommunen bør vurdere å gjennomgå den interne organiseringen 
av arbeidet i PP-tjenesten, og se dette i sammenheng med 
ressurssituasjonen  

• Innføre brukerundersøkelser for barn og foresatte som omfattes av 
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kommunens spesialundervisning 

    

 Oppfølging av politiske 
vedtak 

Forvaltningsrevisjonen ga ikke grunnlag for å fremme konkrete tiltak.  

2015    

 Barnevern • BUFs Rutiner for samarbeid internt og eksternt i kommunen bør 
presisere under opplysningsplikt at offentlig ansatte har en 
personlig meldeplikt ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt.  

• Skjema for bekymringsmelding bør legges ut på kommunens 
hjemmesider.  

• Under hjemmesidenes "Klage på enkeltvedtak" bør det tilføyes at 
avviste klager på enkeltvedtak går til Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus for avgjørelse. 

 

    

 Beredskap 1. Revidere den overordnete beredskapsplanen på bakgrunn av 
ROS-analyse som gjennomføres i 2015.  

2. Oppdatere og revidere enhetenes beredskapsplaner.  
3. Sørge for at samordning av planer og oversikt over ressursbehov 

ivaretas i nødvendig grad og at dette fremkommer i planene.  
4. Avklare behovet for en egen beredskapsplan for vassdragstiltak.  
5. Vurdere om enkelte planer bør utvides med en nærmere 

konsekvensbeskrivelse av uønskede hendelser og forberedte 
tiltak.  

6. Tilstrebe en mer ensartet struktur for enhetenes beredskapsplaner 
ved bruk av en felles mal. 

 

2014    

 Vann og avløp 1. Utarbeide rehabiliteringsplan for vannlednings- og avløpsnettet 
med en høyrere rehabiliteringsgrad enn det som er gjennomført de 
senere år.  

2. Revidere beredskapsplan for vann og avløp basert på risiko og 
sårbarhetsanalyse.  

3. Gjennomføre en klimatilpasset miljørisikovurdering av utslipp.  
4. Gjennomføre en risikovurdering av alle overløp.  
5. Sørge for at det er oppdatert informasjon som foreligger i Gemini 

vann- og avløp. 

 

2013    
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 Samhandlingsreformen • Folkehelseutfordringene bør komme tydeligere frem i kommunens 
planstrategi som retningsgivende for annen planlegging.  

• Kommunens strategier for å møte endringene i 
befolkningsutviklingen bør utvikles slik at tiltakene fremkommer 
noe tydeligere.  

• Frogn kommune bør tilstrebe at avviksregistreringen praktiseres 
likt mellom sykehuset og kommunen.  

• Kommunen bør ha analyser som underbygger på hvilken måte 
pasientene er sykere enn før og som viser konsekvensene av 
dette for kompetanseplanlegging og annen tilrettelegging.  

• Frogn kommune bør ha oversikt og oppfølging av reinnleggelser 
og hvordan utviklingen er for reinnleggelser.  

• Relevant planverk bør revideres i tråd med reformens føringer. 

 

    

 Psykisk helsearbeid for 
unge 

• Kommunen bør vurdere om organiseringen av det psykiske 
helsearbeidet for barn og unge er tilfredsstillende i forhold til den 
viktighet dette arbeidet har, eller om det er behov for en sterkere 
forankring i kommunens ledelse, både faglig og administrativt.  

• Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i 
forhold til utvikling av psykiske vansker eller lidelser.  

• Kommunen bør ha en samlet oversikt over individuelle planer og 
bruken av disse.  

• Kommunen bør iverksette opplæring av koordinatorer for 
individuell plan, og utvikle veiledere og annet materiell til støtte for 
koordinator og utviklingen av individuelle planer. 

 

    

 Prosjektstyring • Avklare hvilke prosjekter som skal følge den nye prosedyren, 
herunder:  

o Størrelse på byggeprosjekter.  
o Andre type prosjekter av en viss størrelse.  

• Avklare hvilken rapportering som skal gjøres på økonomi i 
hovedprosjektfasen  

• Utarbeide rutiner for styring av investeringsprosjekter som faller 
utenfor prosedyrene for byggeprosjekter og større IT-prosjekter.  

• Beskrive risikovurderinger i prosedyre for større IT-prosjekter. 
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2012    

 Byggesaksbehandling 1. Frogn kommune bør gjøre en ny vurdering for å finne tiltak som 
kan bringe kommunen à jour med etterslepet av eldre saker.  

2. Kommunen bør ha dokumentasjon på hvordan den behandler 
ulike saker (spesielt forhold som angår dispensasjoner og klager) 
slik at det skapes trygghet om hvilken linje som har vært fulgt.  

3. Innstillingene til vedtak i hovedutvalget for miljø-, plan- og 
byggesaker bør også begrunne alternative vedtak der dette 
foreslås. Utvalgets vurderinger ved avvikende vedtak bør 
dokumenteres.  

4. Kommunen bør gjennomføre brukerundersøkelser og oppdatere 
serviceerklæringer.  

5. Administrasjonen bør påse at innstillingene til vedtak i tilstrekkelig 
grad drøfter de forhold som vedtaket baseres på. 

 

2011    

 Anskaffelser 1. Sørge for at lov og forskrift om offentlige anskaffelser følges og 
sørge for at det ikke kjøpes i strid med dette, herunder:  

• Lage protokoll for alle kjøp over kr 100 000.  

• Gjennomføre konkurranse på alle områder.  

• Redegjøre i protokollen for vurderinger og undersøkelser som 
er gjort i de sammenhenger hvor det likevel ikke er 
gjennomført konkurranse.  

• Etterleve rammeavtaler.  

• Sørge for at alle rammeavtaler er gyldige.  
2. Sørge for at ansvars og rollefordelinger i tilstrekkelig grad blir kjent 

blant enhetsledere.  
3. Følge opp de tilbakemeldinger som er gitt fra enhetsledere i 

forhold til struktur og organisering, rutiner og kompetanse.  
4. Gjennomgå maler og retningslinjer for å se om de er dekkende i 

forhold til behovet, og sørge for at alle som foretar innkjøp er 
tilstrekkelig kjent med disse. 

 

    

 Barnevernstjenesten – 
hjelpetiltak i hjemmet 

• Frogn kommune bør iverksette tiltak for å sikre at 
undersøkelsessaker blir gjennomført innen lovpålagte frister.  

• Det bør vurderes å utvide antallet samarbeidsavtaler mellom 
barnevernet andre samarbeidende instanser.  
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• Det bør vurderes tiltak som kan bedre rapporteringspraksisen fra 
barnehagene.  

• Barneverntjenesten bør forbedre sine rutiner for evalueringer av 
tiltaksplanene, slik at evalueringen blir dokumentert og rettidig 
gjennomført.  

• Frogn kommune bør innarbeide følgende justeringer i forhold til 
internkontrollsystemet for barneverntjenesten:  

o Beskrive den etablerte nyorganiseringen av 
barneverntjenesten  

o Innhente og systematisere erfaringer fra barn og foreldre 
med tanke på forbedringer av tjenesten.  

o Gjennomføre brukerundersøkelser mot samarbeidende 
organer.  

o Påse at kommunens avvikssystem fungerer. 

2010    

 Selvkost, avgifter og 
gebyrer 

VAR  

• Foreta en gjennomgang av kostnadene til tilleggsytelser og 
støttefunksjoner i selvkostregnskapene for VAR slik at disse er i 
samsvar med regelverket.  

• Beregne kalkulatoriske rente for underskuddet på vannfondet og 
kloakkfondet og belaste selvkostregnskapene for dette.  

• Sørge for at gebyrene for avløp blir tilstrekkelige slik at akkumulert 
underskudd kan hentes inn innen 2012.  

• Vurdere om fordelingen mellom tilknytningsavgifter og årlige 
avgifter for vann og avløp er hensiktsmessige.  

 
Byggesak  

• Utarbeide selvkostregnskap for de gebyrbelagte områdene under 
plan- og byggesaksbehandlingen  

• Gjennomgå sine gebyrer og dokumentere at disse baserer seg på 
gjennomsnittskostnader for de enkelte sakstyper.  

• Beregne gebyr for ulovlig byggearbeid etter faktisk medgått tid og 
andre henførbare kostnader.  

• Utarbeide rutiner for å kunne dokumentere kommunens kostnader 
i saker hvor gebyrene kan bli å betrakte som urimelige. 

 

2009    
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 Mottak og integrering av 
flyktninger 

1. Legge frem mottaksplanen til orientering eller behandling på 
politisk nivå.  

2. Bedre synliggjøring av mottaks- og integreringsarbeidet i 
kommunale styringsdokumenter.  

3. Etablere målsettinger for integreringsarbeidet.  
4. Opprettholde og gjerne forbedre tilgjengeligheten til sin kontakt 

(flyktningkonsulenten) også etter at lokalt NAV-kontor er opprettet.  
5. Gjennomgå rutiner for utbetaling av introduksjonsstønaden, slik at 

justeringer og trekk i introduksjonsstønaden blir fulgt opp. 
6. Gjennomgå rutiner for hvordan følge opp flyktninger som avbryter 

introduksjonsordningen uten bestått språktest. 

 

    

 Kvalitet i tilbudet til 
beboere i institusjon 

• Kommunen etablerer rutiner for å involvere beboerne i forbindelse 
med utformingen av tiltaksplaner.  

• Alle prosedyrer og rutinebeskrivelser som berører beboerne ved 
institusjonene blir tilstrekkelig oppdaterte, med angivelse av dato 
og hvem som har utarbeidet disse.  

• Alle prosedyrer blir gjort tilstrekkelig kjent blant pleierne.  

• Alle tiltaksplaner evalueres jevnlig og at dette dokumenteres.  

• Det er tilstrekkelig kompetanse blant pleierne til å registrere i 
Gerica.  

• Brukerrådene får en aktiv rolle på sykehjemmene.  

• Tilsynsutvalgets arbeid blir i samsvar med mandatet. 

 

2008    

 Hjemmebaserte 
tjenester 

1. Revisjonen anbefaler at det avklares hvilke hendelser som skal 
rapporteres som avvik, og at det etableres rutiner for å sikre en 
god og enhetlig praksis for rapportering av avvik.  

2. Revisjonen anbefaler at avlyste oppdrag hos bruker rapporteres 
som avvik slik at omfanget av denne typen avvik fanges opp og 
blir fulgt opp i tråd med avvikssystemet.  

3. Revisjonen anbefaler Søknadskontoret/Enhet Hjemmebaserte 
tjenester følgende:  

• Etablere rutiner og praksis for å sikre at hjemmetjenestens 
serviceerklæring innfris.  

• Etablere et system av prosedyrer som søker å sikre 
brukermedvirkning både i utforming og endring av 
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tjenestetilbudet til brukerne, jf Kvalitetsforskriften § 3.  

• Underretter skriftlig om innsynsrett ved enkeltvedtak om 
tjenester.  

• Vurdere å registrere endringsskjema dersom Enhet 
Hjemmebaserte tjenester avslutter oppdrag hos bruker i en 
vedtaksperiode.  

• Vurdere å innhente underskrift av bruker i de tilfeller der 
tjeneste blir redusert/avsluttet i løpet av en vedtaksperiode. 

2007    

 Rusforebyggende 
arbeid 

1. Gjennomføre tiltak for å sikre at kommunens kontroll med 
skjenking og sanksjonering av brudd på skjenkebestemmelsene til 
enhver tid er i overensstemmelse med alkoholforskriften og 
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.  

2. Revidere alkoholpolitiske retningslinjer slik at de er i tråd med 
gjeldende regelverk.  

3. Klargjøre hvordan kommunens retningslinjer for kontroll av 
skjenkesteder skal tolkes. Dette innebærer bl.a. å konkretisere 
hvor mange, og hvilken type, kontroller som skal gjennomføres 
ved kommunens skjenkesteder, og i hvilken grad det skal kunne 
åpnes for å redusere antall kontroller for sesongdrevne 
skjenkesteder.  

4. I større grad søke å måle effektene av kommunens 
rusforebyggende arbeid.  

5. Sørge for at kommunens rapportering om rusforebyggende arbeid 
omhandler de overordnede mål som er satt for dette arbeidet.  

6. Tydeliggjøre tverrenhetlig og tverrfaglig arbeid på rusområdet i 
administrasjonens rapportering.  

7. Benytte ett disposisjonsfond for avsetninger til rusforebyggende 
tiltak. 

8. Vurdere å føre prosjektregnskap for bruk av kommunens 
bevillingsinntekter. 

 

2006    

 Barn i fosterhjem Godkjenning av fosterhjem 
Revisjonen mener at barneverntjenesten må gjennomføre tiltak som 
sikrer at godkjenningsarbeidet gjennomføres i tråd med lovkrav, 
herunder 
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• Å inngå skriftlig avtale dersom omsorgskommunen godkjenner 
fosterhjemmet. 

• Å tilstrebe at fosterhjemmet godkjennes før plassering. 

• Å sørge for at politiattester for fosterforeldre blir innhentet og 
arkivert av godkjenningskommunen til oppdraget opphører. 

 
Oppfølging av barn plassert i fosterhjem 
Revisjonen mener at barneverntjenesten må gjennomføre tiltak som 
sikrer at oppfølging av 
barn plassert i fosterhjem skjer i tråd med lovkrav, herunder 

• Å sikre at det gjennomføres det antall fosterhjemsbesøk 
barnevernloven tilsier. 

• Å utvikle rutiner for en årlig gjennomgang av fosterhjemsavtalen 
med fosterforeldrene. 

• Å utvikle rutiner for oversendelse av permanent omsorgsplan til 
fylkesnemnda senest innen to år etter vedtak om 
omsorgsovertakelse. 

 
Tilsyn med barn plassert i fosterhjem 
Revisjonen mener at barneverntjenesten må gjennomføre tiltak som 
sikrer at tilsyn med barn 
plassert i fosterhjem skjer i tråd med lovkrav, herunder 

• Å påse at alle barn plassert i fosterhjem i Frogn kommune får 
oppnevnt tilsynsfører. 

• Å tilstrebe at Frogn kommune oppnevner tilsynsfører ved 
godkjenning av fosterhjemmet og at første tilsynsbesøk 
gjennomføres umiddelbart etter at barnet er plassert i 
fosterhjemmet. 

• Å sørge for at politiattest for tilsynsfører blir innhentet og arkivert til 
oppdraget opphører. 

• Å sikre at det gjennomføres det antall tilsynsbesøk som 
barnevernloven tilsier. 

 
Dokumentasjonsrutiner 
Barneverntjenesten bør vurdere å iverksette tiltak som sikrer at 
saksmappene holdes i orden og er innrettet slik at dokumentene 
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fungerer som informasjonskilde, nå og i fremtiden. 

    

 Likebehandling i 
byggesaker 

• Å innarbeide informasjon om at partene har innsynsrett i sakens 
dokumenter i malen for underretning om vedtak i byggesaker.  

• Å etablere et register for saker som kan anses å gi presedens, 
eller hvor det er gitt dispensasjon fra sentrale bestemmelser.  

• Å la enhetsleder kvalitetssikre administrativt fattede vedtak ved å 
gjennomgå og undertegne på meldingen om vedtak til partene.  

• Å utarbeide retningslinjer for bruk av sjekklister. 

 

    

 Psykiatritilbudet • å legge fremtidige psykiatriplaner ut til offentlig ettersyn kombinert 
med at kommunen holder informasjonsmøte for å presentere 
planene og motta innspill fra brukere, innbyggere og 
interessegrupper. 

• å dokumentere og arkivere hvordan opplysninger i rapporteringen 
til fylkesmannen i Oslo og Akershus har framkommet. 

• å utarbeide rutiner som sikrer at de individuelle planene får en 
kvalitet som samsvarer med statlige forskrifter og kommunens 
egne krav. Kommunen bør vurdere å utarbeide rutinebeskrivelser 
som er med på å sikre dette. 

• å utarbeide et informasjon som beskriver formålet med individuell 
plan og hvilken nytte brukerne kan ha av den. Slik informasjon kan 
distribueres i papirformat, som trykt informasjon til innbyggerne, og 
på kommunens hjemmeside på Internett. 
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Kontrollutvalget i 
Frogn kommune 
 

1 Gjennomførte og planlagte tilsyn med Frogn kommune 
 
1.1 Gjennomførte tilsyn 
År Tema Merknad/funn ved tilsynet Status 

2018 Endelig rapport fra felles nasjonalt tilsyn 2018  
– Forvaltningskompetanse  
– avgjørelser om særskilt tilrettelegging  
– Frogn kommune 

Generelt: 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at skoleeier må skaffe seg informasjon om 
skolenes enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og spesialundervisning. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at skoleeier må vurdere skolenes praksis opp 
mot regelverket. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at skoleeier må sørge for varige endringer når 
praksis bryter med regelverket. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at skoleeier må innhente tilstrekkelig informasjon 
ofte nok til å vurdere og følge opp praksis. 

 
Dyrløkkeåsen skole:  

• Når det gjelder særskilt språkopplæring er det rettslige kravet oppfylt for elever i 
ordinære klasser, men ikke for elever i innføringsklassen. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder omfang og organisering av 
spesialundervisning. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det skal fattes enkeltvedtak om opphør av 
særskilt språkopplæring når eleven overføres til den ordinære opplæringen. 
 

Drøbak skole:  

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder vedtak om særskilt språkopplæring. 

• Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder innhold i vedtak for elever i ordinære 
klasser, men ikke oppfylt i vedtak for elever ved Regnbuen. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder organisering av spesialundervisning. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder avvik fra en sakkyndig vurdering skal 
begrunnes i enkeltvedtaket.  

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder opplysninger om organiseringen av 
opplæringen, og om hvilken læreplan elevene skal følge. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det skal fattes enkeltvedtak om opphør av 
særskilt språkopplæring når eleven overføres til den ordinære opplæringen. 

 

2018 Brannteknisk tilsyn - Bilitt Barnehage Mangelfull dokumentasjon på at sikkerhetsnivået på Bilitt barnehage tilsvarer nivået som 
fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr.1892 eller 
senere byggeregler. 

 

2018 Oppfølging etter avløpskontroll i Frogn Fylkesmannen finner at 3 av de 7 avvikene er tilstrekkelig utredet og kan lukkes. De 4  
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kommune gjenstående avvikene er ikke utført tilfredsstillende og må ferdigstilles etter nye frister. 
 
Vi registrerer at Frogn kommune har et stort tiltaksbehov fremover på avløpssystemet for 
å møte både kortsiktige - og langsiktige behov. 

2018  Inspeksjonsrapport: Kontroll med 
snøhåndtering i Frogn kommune 

Avvik 
- Frogn kommune har ikke tillatelse etter forurensningsloven til å deponere snø i 

havnebassenget.  
- Det er ikke utført en tilstrekkelig miljørisikovurdering for å dumpe overskuddsnø i sjø.  
- Frogn kommune mangler skriftlige rutiner for snøhåndteringen. 
Anmerkninger 
- Virksomheten mangler dokumentasjon for mengde snø tippet. 
- Metode for håndtering av overskuddsnø - blander snø med ulik forurensningsgrad. 

Avsluttet 

2017  Arbeidstilsynet – Ullerud helsebygg 1. Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved 
arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om 
vold. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å 
redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med verneombud/ansattes 
representant. 

2. Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for 
bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. 

Avsluttet  

2017 Arbeidstilsynet – Nav Frogn 1. Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved 
arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel mot 
vold. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å 
redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med verneombud/ansattes 
representant. 

2. Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for 
bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. 

Avsluttet 

2017 Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til 
personer med samtidig rusmiddelproblem og 
psykisk lidelse i Frogn kommune 2017 

Ingen avvik funnet Avsluttet 

2017 Brannteknisk tilsyn – Frogn kommune 1. Manglende kartlegging av risiko. 
2. Mangelfull dokumentasjon. 
3. Manglende dokumentasjon på at sikkerhetsnivået i kommunens byggverk minst 

tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 
15.november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. 

 

2017 Brannteknisk tilsyn – Frogn rådhus 1. Mangelfull kartlegging av risiko 
2. Mangelfullt system for avvikshåndtering 

 

2017 Brannteknisk tilsyn – Ullerud helsebygg Ingen avvik funnet Avsluttet 

2017 Arbeidstilsynet – Heer skole Ingen avvik funnet Avsluttet 

2017 Arbeidstilsynet – Sogsti skole Ingen avvik funnet Avsluttet 

2017 Mattilsynet – Ullerud helsebygg 1. Samtlige håndvasker må utstyrs med blandebatterier som kan betjenes uavhengig av  
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bruk av hender. 
2. Dere må sikre at personalet har tilfredsstillende muligheter for hygienisk vask og tørk 

av hendene. Det må derfor etableres et håndvaskpunkt på avdelingskjøkkenet for 
dagsenter. Vasken må ha blandebatterisom kan betjenes uavhengig av bruk av hender 
og må være hensiktsmessig plassert. 

3. Det må treffes nødvendige tiltak som sikrer at internkontrollen etterleves på hele 
sykehjemmet, også avdelingskjøkken. 

4. Basert på en oppdatert risikokartlegging må dere revidere deres prøvetakingsplan med 
henblikk på frekvens og at det tas ut tilstrekkelig med prøver av ferdige produkter for 
analyse av Listeria. Prøvene må analyseres som enkeltprøver. 

5. videre må planen, basert på risikokartleggingen tilpasses de nye lokalene slik at det 
sikres en rullering for uttakssteder for renholdsprøver. Frekvensen må også vurderes 
økt slik at prøvetakingen gir et godt og riktig bilde av den hygieniske situasjonen i 
lokalene. Den enkelte prøverunde kan analyseres som samleprøve. 

6. det må videre utarbeide oppdaterte rutiner for hva dere gjør derom Listeria påvises 
enten i produkt eller miljøprøver.  

2017 Mattilsynet – Ullerud helsebygg - 
hovedkjøkken 

1. Dere må oppdatere og tilpasse rutine for behandling og oppfølging av avvik i 
virksomheten. Rutinen må ha en klar ansvarsfordeling for oppfølging av avvik, også av 
eksterne enheter i kommunen. Det må defineres innad i virksomheten/kommunen når 
og hvilke typer avvik som skal rapporteres skriftlig, de må prioriteres og forpliktende 
frister må fastsettes. 

2. Dere må utarbeide en prøvetakingsplan som sikrer at alle relevante spiseklare 
produkter blir analysert for listeria i løpet av en bestemt tidsperiode. Frekvensen for det 
enkelte produkt må fastsettes basert på en fareanalyse. 
Dere må videre utarbeide en prøvetakingsplan for miljø prøver som sikrer at alle 
relevante steder blir prøvetatt i løpet av en bestemt tidsperiode. Frekvensen for det 
enkelte prøvested må fastsettes basert på en fareanalyse. 
Det må fremkomme av prøvetakingsplanen, parameter, grenseverdi, prøvested/produkt 
og analysemetode. 
 

Kommunen har inngått avtale med ekstern firma som bl.a. gjennomfører årlig 
internrevisjon. Denne revisjonen omfatter kun hovedkjøkkenet. Internrevisjon av om 
internkontrollen for mat etterleves ved avdelingskjøkken gjøres ikke. Rapporten fra 
internrevisjon sendes kjøkkensjefen, som er IK-mat ansvarlig. Det er ikke etablert noen 
rutine for ledelsens gjennomgang av internrevisjonen. 

 

2016 Oppfølging etter avløpskontroll i Frogn 
kommune 

Fylkesmannen finner at ingen av de 7 avvikene er tilstrekkelig utredet og gir kommunen 
ytterligere tid på å lukke disse. Fristen for lukking av avvikene settes til 1.11 2016 da 
utredningene ses i sammenheng med ny hovedplan avløp med tilhørende handlingsplan 

 

2016 Tilsynsrapport 
Forvaltningskompetanse 
- avgjørelser om særskilt tilrettelegging, 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at elever og foreldre skal varsles før det fattes 
enkeltvedtak om avvik fra ordinært opplæringstilbud. 

Avsluttet 



29/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - Ny behandling - 19/00165-10 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - Ny behandling : Frogn kommune Tilsyn 2010-2018

Frogn kommune 
- Dyrløkkeåsen skole 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at forhåndsvarslet skal gjøre rede for hva saken 
gjelder, og gi opplysninger om hvilke bestemmelser vedtaket bygger på, og hvilke 
forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlaget for vedtaket. 

• Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til 

• hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt. Det 
rettslige kravet er oppfylt når det gjelder spesialundervisning, men ikke når det gjelder 
særskilt språkopplæring. 

• Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og 
framgangsmåte ved klage. Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder 
spesialundervisning, men ikke når det gjelder særskilt språkopplæring. 

• Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter. Det 
rettslige kravet er oppfylt når det gjelder spesialundervisning, men ikke når det gjelder 
særskilt språkopplæring. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale 
seg om innholdet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at elever som etter sakkyndig vurdering har 
behov for spesialundervisning, skal ha et enkeltvedtak. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om 
hvilke omfang, innhold og organisering spesialundervisningen skal ha, og 
kompetansekrav for de som skal gjennomføre opplæringen. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om 
omfanget av opplæringen, hvilke læreplaner eleven skal følge og organiseringen av 
opplæringen. 

• Det rettslige kravet er ikke oppfylt om at det skal fattes enkeltvedtak om opphør av 
særskilt språkopplæring når eleven overføres til den ordinære opplæringen. 

2016 Rapport fra tilsyn med kommunal 
beredskapsplikt 

Avvik 

• Kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse omfatter ikke behovet for 
befolkningsvarsling og evakuering. 

Merknad 

• Evalueringer av øvelser og hendelser i Frogn kommune som har funnet sted før 2016 
er ikke dokumentert. 

Avsluttet 

2014 Tilsyn med arkivene i Frogn kommune Frogn kommune oppfyller ikke fullt ut kravene i lov og forskrifter om arkivdanning, sikring og 
tilgjengeliggjøring av arkivene. 
 
Frogn kommune har etablert depotfunksjon hvor publikum kan få tilgang til en del av 
kommunens historiske arkiver. Men det mangler oversikter og en del instrukser for 
arkivdanningen. Blant annet har ikke Frogn kommune en arkivplan slik forskriften krever. 
Dette innebærer at kommunen har mangelfull oversikt og styring over den totale 
arkivdanningen i kommunen. Det er også mangler når det gjelder fagsystemer. Det må 
etableres tydeligere retningslinjer og planer for bruk og bevaring av disse, og de må 
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integreres med arkivplaner. 
 
Flere av Frogn kommunes arkivlokaler har store mangler med hensyn til kravene i 
arkivforskriften. Kommunen har et betydelig etterslep med hensyn til ordning, 
katalogisering, pakking og etikettering av bortsatt, eldre og avsluttet arkivmateriale. 

2014 Rapport fra tilsyn med tiltak for å forebygge og 
behandle underernæring hos eldre ved Frogn 
kommune, Hjemmebaserte tjenester 2014 

Frogn kommune, Enhet for hjemmebaserte tjenester, sikrer ikke i tilstrekkelig grad at 
brukere av hjemmetjenesten blir kartlagt, vurdert og fulgt opp. 

 

2014 Rapport fra tilsyn med lov om sosiale tjenester 
i arbeids- og velferdsforvaltningen – 
kommunens ansvar for å sikre forsvarlig 
tildeling og gjennomføring av 
kvalifiseringsprogram ved NAV Frogn 

Ingen avvik funnet Avsluttet 

2014 Kontrollrapport – Kommunalteknisk område, 
Frogn kommune 

Avvik 
1. Hovedplan avløp og vannmiljø (2012-2020) er mangelfull 
2. Det mangler en målrettet handlingsplan for reduksjon av overvann (fremmedvann) til 

det kommunale avløpsnettet. 
3. Det mangler en plan for fornyelse av avløpsnettet - Etterslepet er blitt for stort. 
4. Miljørisikovurderingen innen avløp og vannmiljø er mangelfull. 
5. Det er ikke utarbeidet en oppdatert beredskapsplan innen avløp og vannmiljø 
6. Det mangler en risikokartlegging av tilknyttede industribedrifter 
7. Virksomhetens avvikshåndtering er utilstrekkelig for å kunne fange opp brudd på 

utslippstillatelsen. 

 

2010 Rapport fra systemrevisjon kommunalt avløp i 
større tettbebyggelser 

Avvik 
1. Frogn renseanlegg har ikke overholdt utslippstillatelsens rensekrav i 2010. 
2. Prøvetaking av avløpsvann i 2009 ble ikke akkreditert for halvparten av prøvene i 

prøvetakingsperioden fra 15. mai og ut året. 
3. Virksomhetens avviksregistrering er ikke tilstrekkelig for å kunne registrere og følge 

opp avvik som har hatt eller kan få konsekvenser for ytre miljø, herunder brudd på 
utslippstillatelsen. 

 
Anmerkninger 
1. Erfaringstilbakeføringen kan forbedres og gjøres mer systematisk. Det bør være et klart 

opplegg for innsamling, lagring og presentasjon av data under handlingsplanperioden. 
2. Virksomhet V/A kan ikke vise til rapporterte registreringer som legger til rette for arbeid 

med å kontinuerlig redusere samlede utslippsmengder. 
3. Virksomhet V/A bør fastsette mer operative mål for ytre miljø. 
4. Kartlegging av farer og problemer for ytre miljø knyttet til avløpsanlegg har svakheter. 
 
Kommentarer 
1. Årsmeldingen bør kunne forbedres som verktøy for resultatrapportering til politisk 
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ledelse. 
2. Dokumentasjon for IK-avløp 

 
1.2 Planlagte tilsyn 

År Tema 

2020 Felles nasjonalt tilsyn på spesialundervisning 
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Kontrollutvalget i 
Frogn kommune 

KOFA avgjørelser mot Frogn kommune mfl. 
År Type sak Saken gjelder Avgjørelse Sammendrag 

2017 Rådgivende 
sak 

De generelle kravene 
i § 5, Feil i/uklart 
konkurransegrunnlag, 
Kvalifikasjons-
/dokumentasjonskrav 

Brudd på regelverket
  

Innklagede kunngjorde en frivillig åpen anbudskonkurranse for 
anskaffelse av skilt. Klagenemda fant at innklagede hadde brutt 
kravet om forutberegnelighet og likebehandling i loven § 4 ved at 
det i konkurransegrunnlaget var uklart hva som skulle anskaffes, 
og uklart hvilken leveringsfrist som gjaldt. En etterfølgende 
utvidelse av leveringsfristen på 15 uker utgjorde et brudd på kravet 
til likebehandling og konkurranse. De av klagers øvrige anførsler 
som ble behandlet, førte ikke frem. 

2014 Gebyrsak Ulovlig direkte 
anskaffelse 

Vedtak om 
overtredelsesgebyr 

Innklagede hadde kjøpt saksbehandlertjenester fra to selskaper. 
Klagenemnda fant at kjøpet fra ett av dem var foreldet. Det andre 
kjøpet utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Det påberopte 
unntaket om eneleverandør førte ikke frem, og innklagede ble ilagt 
et gebyr på 9 % av kontraktsummen. 

2014 Gebyrsak Ulovlig direkte 
anskaffelse  

Ikke brudd på 
regelverket  

Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte 
anskaffelse ved å kjøpe heldøgns bolig- og omsorgstjenester til tre 
personer, uten å kunngjøre anskaffelsen først. Klagenemnda 
vurderte om anskaffelsen var omfattet av regelverket og om den i 
så fall kunne unntas etter unntaket om eneleverandør, men hadde 
ikke grunnlag til å konkludere endelig på disse spørsmålene. 
Skyldkravet var uansett ikke oppfylt og overtredelsesgebyr ble da 
ikke ilagt. 

2014 Gebyrsak Ulovlig direkte 
anskaffelse  

Vedtak om 
overtredelsesgebyr
  

Innklagede hadde kjøpt datautstyr, renovasjonstjenester og rør- og 
elektrikertjenester fra private leverandører, uten å kunngjøre 
anskaffelsene. Klagenemnda fant at vurderingen av anskaffelsens 
verdi vedrørende kjøp av datautstyr var forsvarlig, men at kjøpene 
av renovasjonstjenester og rør- og elektrikerarbeider utgjorde 
ulovlige direkte anskaffelser. Innklagede ble ilagt 
overtredelsesgebyrer for dem på 10 % og 11,5 %. 

2012 Gebyrsak Ulovlig direkte 
anskaffelse  

Avvist - saken 
ubegrunnet eller kan 
klart ikke føre frem 

 

2009 Rådgivende 
sak  

 Brudd på regelverket
  

Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende 
rammeavtale for levering av møbler og inventar til kontorer, skoler 
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og barnehager i kommunene Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og Ski. 
Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 3-5, jf 
offentleglova § 23, 
tredje ledd, jf§ 3 ved å unnlate å behandle klagers 
innsynsbegjæring, herunder ved ikke å gi klager innsyn i 
anbudsprotokollen og valgte leverandørs tilbud. Innklagede hadde 
videre brutt kravet til forutberegnelighet og god forretningsskikk i 
loven § 5 ved ikke å sluttføre konkurransen, herunder avlyse 
konkurransen, før vedståelsesfristen løp ut. En anforsel ble 
avvist fra behandling på grunn av manglende klageinteresse. 

2006 Rådgivende 
sak  

Annet Brudd på regelverket
  

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for 
leie/leasing av kopimaskiner/printere. Klagenemnda fant at det ikke 
var gitt tilstrekkelig begrunnelse for valg av tilbud. Videre la 
klagenemnda til grunn at kravene til forutberegnelighet, 
likebehandling og gjennomsiktighet var brutt ved at 
konkurransegrunnlaget ikke opplyste om at bare kvalitet på utskrift 
og kopier ville bli evaluert i forbindelse med tildelingskriteriet 
kvalitet. Klagenemnda hadde ikke grunnlag for å si at innklagedes 
tilbudsevaluering var vilkårlig. 

2003 Rådgivende 
sak  

 Trukket  
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Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens 
arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og faktorer som påvirker denne, 
jamfør lov om folkehelsearbeid. Også andre 
informasjonskilder må benyttes i oversiktsarbeidet, 
se figuren nedenfor. 

Frogn
Noen trekk ved kommunens folkehelse

Befolkning
• Andelen barn (0-17 år) i kommunen er lavere enn i landet som 

helhet.

Oppvekst og levekår
• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er 

lavere enn i landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at 
husholdningen har under 60 prosent av medianinntekten for 
husholdninger i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G.

• Frafallet i videregående skole er lavere enn landsnivået. Frafall er 
likevel en viktig folkehelseutfordring også for mange kommuner som 
ligger bedre an enn landet som helhet. Klikk på indikator nummer 14 
i folkehelsebarometeret for å se hvordan frafallet i kommunen 
varierer med foreldrenes utdanningsnivå.

Miljø, skader og ulykker
• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært 

fornøyd med lokalmiljøet, er ikke signifikant forskjellig fra 
landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

Helserelatert atferd
• Andelen gravide som røyker i begynnelsen av svangerskapet, er ikke 

signifikant forskjellig fra landet som helhet. På kommunenivå er det 
lite tilgjengelig informasjon om røyking. Gravides røykevaner kan 
imidlertid gi en pekepinn på hvordan kommunen ligger an når det 
gjelder røyking i den voksne befolkningen generelt.

Helsetilstand
• Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som 

høyeste utdanning og de som har videregående eller høyere 
utdanning, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i 
forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i 
kommunen.

• Andelen i aldersgruppen 15-29 år som har psykiske symptomer og 
lidelser, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået, vurdert etter 
data fra fastlege og legevakt.

Trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for folkehelseprofilen 2019, 
og indikatorer og figurer tar utgangspunkt i dette temaet. 

Indikatorene som presenteres er generelt valgt med tanke på 
helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av 
hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må 
tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.
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Et godt oppvekstmiljø er viktig for at barn og unge skal 
kjenne seg trygge og oppleve mestring. Kommunen 
har virkemidler for å skape gode miljø i barnehagen, skolen 
og lokalsamfunnet. Kommunale tiltak kan også ha betydning 
for fritidsaktiviteter og oppvekstforhold i familien. 

Barn og unges helse og livskvalitet dannes i samspill med 
andre barn og voksne. Dette samspillet foregår i de ulike 
miljøene som barn og unge er en del av, se figur 1. Unge som 
opplever støtte fra foreldre, lærere og medelever har mindre 
helseplager og er mer tilfredse med livet. 

Familien
Familien danner grunnlaget for barns livskvalitet og psykiske 
helse. I en trygg familie får barna omsorg og kjenner tillit, noe 
som er viktig når de senere i livet skal skape gode relasjoner til 
andre mennesker. 

Familieøkonomien har mye å si for barnas oppvekst. I 
planarbeidet er det viktig at kommunen er spesielt 
oppmerksom på lavinntektsfamilier og andre utsatte familier, 
se figur 2. Økonomiske bekymringer kan begrense tid og 
energi som foreldrene kan bruke på aktiviteter med barna. 
Økonomiske problemer kan også føre til stress i 
hjemmemiljøet og dermed påvirke foreldrenes egen psykiske 
helse, foreldreferdigheter og oppdragerstil. Sammenliknet 
med andre barn har barn i familier med lav inntekt oftere 
psykiske og fysiske helseplager.

Årlig opplever om lag 20 000 barn og unge at foreldrene deres 
skilles eller tar ut separasjon. I tillegg er det mange 
samboende foreldre som går fra hverandre. Skilsmisse og 
samlivsbrudd er ikke nødvendigvis et problem i seg selv. 
Konflikter og dårlig samspill i familien kan derimot være 
skadelig, særlig dersom konfliktene er langvarige og intense, 
eller at barnet involveres i konflikten.

Forebyggingstiltak som tar sikte på å styrke foreldrerollen kan 
ha positiv effekt på barnas psykiske helse og livskvalitet. Det 
finnes en rekke foreldreveiledningsprogrammer. Her kan 
helsestasjonene ha en viktig rolle.

Figur 2. Andelen barn som bor i trange boliger, og andelen som 
bor i lavinntektshusholdninger (2017). 

Venner og fritid
Med økende alder får venner og skolen stadig større betydning. 
Vennskap er en kilde til sosial og følelsesmessig støtte. Gode 
vennskap kan fremme god psykisk helse og livskvalitet og 
beskytte mot negative virkninger av mobbing og utestenging. 
Dersom det i lokalsamfunnet er gode og rimelige fritidstilbud og 
møteplasser for barn og unge, kan dette være med på å fremme 
gode relasjoner mellom ungdommene og hindre at noen blir 
stående utenfor. 

Sosiale medier er i dag en viktig arena for barn og unge. Sosiale 
medier kan gjøre det lettere å ha kontakt med venner, finne nye 
venner og følge med på hva som skjer i lokalmiljøet og ute i 
verden. Noen bruker imidlertid så mye tid på sosiale medier at 
det går utover søvn, skole og venner. Figur 3 viser hvor stor 
andel som bruker mye tid på skjermaktiviteter. 

Flere kommuner har gode erfaringer med å opprette egne 
møteplasser for ungdommer som bruker så mye tid på dataspill 
at det går utover søvn, skole eller andre fritidsaktiviteter. Slike 
møteplasser kan hjelpe ungdommer tilbake til skole og jobb. 

Skole og barnehage
Skolen er en arena for faglig og sosial utvikling. Barn og unge har 
rett til et trygt og godt skolemiljø. De aller fleste trives på skolen, 
men noen mistrives og står i fare for å falle fra. Det å oppleve 
skolemiljøet som belastende eller stressende kan føre til 
psykiske plager og dårlige forutsetninger for læring. Å lære 
elevene strategier for problemløsning, samarbeid og 
kommunikasjon kan styrke barn og unges selvoppfatning, øke 
sjansene for at de opplever mestring, og bedre muligheten for 
læring, i tillegg til å forebygge angst og depresjon. 

Gode barnehager kan bidra til at barna mestrer skolen bedre og 
til utjevning av sosiale forskjeller. Særlig for barn fra familier 
med lav sosioøkonomisk status, kan barnehagen ha stor 
betydning for språkutvikling og psykisk helse.

Trygt og godt oppvekstmiljø i kommunen 

Figur 1. Oppvekstarenaer. 
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Mobbing
Barn og unge som opplever mobbing har betydelig økt risiko 
for å få psykiske problemer, søvnvansker og kroppslige plager 
som hodepine og magesmerter.

Figur 4 viser andelen ungdommer i kommunen som opplever 
mobbing.

Det finnes en rekke verktøy og programmer som kan 
forebygge mobbing og fremme god samhandling mellom barn 
og unge.

Når det gjelder digital mobbing, er det flere grunner til å være 
bekymret for konsekvensene: Det er vanskeligere å skjerme 
seg fra digital mobbing enn fra annen mobbing. Anonymiteten 
gjør at naturlige grenser for hvordan man oppfører seg mot 
andre, opphører. For den som blir mobbet er det vanskelig å 
stoppe eller begrense spredningen av digitalt innhold, og 
dette gjør situasjonen mer uforutsigbar og skremmende. 
Mobbingen kan nå ut til et stort publikum, noe som gjør at 
den som blir mobbet kan kjenne seg utrygg i alle sosiale 
situasjoner.
 

Lokalsamfunn
Å vokse opp i et nabolag og lokalsamfunn preget av fellesskap, 
sosial samhandling og varierte fritidsaktiviteter fremmer 
trivsel og helse blant barn og unge.

I arealplanleggingen kan kommunen legge til rette for trygge 
og aktivitetsfremmende omgivelser der barn og unge får 
varierte muligheter for sosialt samvær, og for å leke og utfolde 
seg sammen med andre. 

Figur 5 viser hvordan ungdom i kommunen vurderer 
lokalmiljøet.

Fritidstilbud som utformes på en slik måte at de er 
tilgjengelige for alle, kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 
For unge med mindre nettverk og for flyktninger og unge 
utenfor skole og arbeidsliv, kan slike tiltak bidra til å styrke 
tilhørigheten til lokalmiljøet. 

Gang- og sykkelveier og kollektivtransport kan gjøre det 
lettere og tryggere for barn og unge å treffes på fritiden.

Det at barn og unge deltar aktivt i planleggingen sammen med 
voksne, for eksempel gjennom ungdomsråd, er viktig for å 
lykkes med utviklingen av gode lokalsamfunn. Når barn og 
unge deltar, skaper det engasjement og ansvarsfølelse, og 
tiltakene treffer ungdommenes behov bedre.
m

Figur 3. Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de 
daglig bruker mer enn fire timer på skjermaktiviteter utenom 
skoletiden (Ungdata 2016-2018). 

Figur 4. Andelen ungdomsskoleelever som opplever at de 
blir mobbet minst hver 14. dag (Ungdata 2016-2018).  

Figur 5. Andelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med 
lokalmiljøet, og andelen som synes det i kommunen er et bra 
tilbud av lokaler der de kan treffe andre unge på fritida (Ungdata 
2016-2018). 

Les mer: 
• Utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler 
• Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende 

folkehelsetiltak (rapport)
• Kapitler i Folkehelserapporten 
• Helsedirektoratet: Program for folkehelsearbeid i kommunene
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Folkehelsebarometer for kommunen  
I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med 
landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha 
ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikator-
navnene for å se utvikling over tid i kommunen. I Kommunehelsa statistikkbank, 
http://khs.fhi.no finnes flere indikatorer samt utfyllende informasjon om hver enkelt 
indikator. 

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring 
for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. 
Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor): 
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert 
1. 2018. 2. 2018, i prosent av befolkningen. 3. 2025, beregning basert på middels vekst i fruktbarhet, levealder og netto innflytting. 4. 2017, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt 
utdanning). 5. 2017, barn som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median, og brutto finanskapital under 1G. 6. 2017, forholdet mellom inntekten til den personen som 
befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. 7. 2017, trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 8. 2015-2017, 0-17 år, av alle barn 
det betales barnetrygd for. 9. 2017, omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere 
(individstønad). 10. Skoleåret 2013/14-2017/18. 11. U.skole, opplevd mobbing hver 14. dag eller oftere. 12/13. Skoleåret 2015/16-2017/18. 14. 2015-2017, omfatter elever bosatt i 
kommunen. 15. U.skole, svarer «ja» på at de tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv. 16. U.skole, svært eller litt fornøyd. 17. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå». 18. U.skole, svært bra 
eller nokså bra tilbud. 19. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 20. 2017, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. Omfatter vannverk som 
forsyner minst 50 personer. 21. 2017, andel av totalbefolkningen som er tilknyttet vannverk som forsyner minst 50 personer. 22. 2015-2017, inkludert forgiftninger. 23. U.skole, fysisk aktiv 
(svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 24. U.skole, daglig utenom skolen. 25. 2013-2017, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i prosent av alle 
fødende med røykeopplysninger. 26/27. 2003-2017, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 28. 2002-2016, vurdert etter forskjellen i forventet levealder, ved 30 år, mellom de med 
grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 29. U.skole, svært eller litt fornøyd. 30. 2015-2017, brukere av primærhelsetjenestene fastlege og 
legevakt. 31. 2015-2017, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor. 32. 
2014-2017, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 33. 2015-2017, omfatter innlagte på sykehus og/eller døde. 34. 2017, 0-79 år, 
utleveringer av antibiotika på resept. 

Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Norsk pasientregister, Ungdata-undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - Storbyuniversitetet, Utdanningsdirektoratet, 
Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Hjerte- og karregisteret, Primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor (KUHR-databasen i 
Helsedirektoratet) og Reseptregisteret. For mer informasjon, se http://khs.fhi.no.

Tema Indikator
(klikkbare indikatornavn) Kommune Fylke Norge Enhet (*)

Be
fo

lk
ni

ng 1 Andel barn, 0-17 år 21 23 21 prosent

2 Personer som bor alene, 45 år + 22,9 22,2 25,4 prosent

3 Andel over 80 år, framskrevet 6,3 4,6 4,9 prosent

O
pp

ve
ks

t o
g 

le
ve

kå
r

4 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 82 81 81 prosent

5 Lavinntekt (hushold.), 0-17 år (ny def.) 5,6 6,4 9,2 prosent

6 Inntektsulikhet, P90/P10 3 2,9 2,8 -

7 Bor trangt, 0-17 år 12 16 19 prosent

8 Barn av enslige forsørgere 16 14 15 prosent

9 Stønad til livsopphold, 20-29 år 8 7,1 8,5 prosent (a,k)

10 Trives på skolen, 10. klasse 88 87 86 prosent (k)

11 Blir mobbet, Ungd. 2017 6,7 7 7,4 prosent (a,k)

12 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 21 20 24 prosent (k)

13 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. 21 20 23 prosent (k)

14 Frafall i videregående skole 16 17 21 prosent (k)

15 Tror på et lykkelig liv, Ungd. 2017 72 73 73 prosent (a,k)

M
ilj

ø,
 sk

ad
er

 o
g 

ul
yk

ke
r

16 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2017 67 71 70 prosent (a,k)

17 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2017 69 66 66 prosent (a,k)

18 Fornøyd med treffsteder, Ungd. 2017 42 47 49 prosent (a,k)

19 Ensomhet, Ungd. 2017 20 19 19 prosent (a,k)

20 God drikkevannsforsyning (ny def.) 99 96 91 prosent

21 Forsyningsgrad, drikkevann 86 92 88 prosent

22 Skader, behandlet i sykehus 12,9 13,1 13,7 per 1000 (a,k)

He
lse

re
la

te
rt

 
at

fe
rd

23 Lite fysisk aktive, Ungd. 2017 7,2 13 14 prosent (a,k)

24 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2017 31 28 29 prosent (a,k)

25 Røyking, kvinner 6,6 4,9 6 prosent (a)

He
lse

til
st

an
d

26 Forventet levealder, menn 80,2 80,0 79,1 år

27 Forventet levealder, kvinner 83,5 83,9 83,3 år

28 Utd.forskjeller i forventet levealder 4,2 5,2 5 år

29 Fornøyd med helsa, Ungd. 2017 71 72 71 prosent (a,k)

30 Psykiske sympt./lid., 15-29 år 159 148 159 per 1000 (a,k)

31 Muskel og skjelett 327 314 319 per 1000 (a,k)

32 Overvekt og fedme, 17 år 18 18 23 prosent (k)

33 Hjerte- og karsykdom 16,1 16,6 17,7 per 1000 (a,k)

34 Antibiotikabruk, resepter 345 331 340 per 1000 (a,k)

Folkehelsebarometer for Frogn

FOLKEHELSEPROFIL 2019

4   Folkehelseprofil for 0215 Frogn, 2019. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2018:   15735



29/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - Ny behandling - 19/00165-10 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - Ny behandling : Folkehelseprofil 2020 Frogn kommune

Redaksjon:
Camilla Stoltenberg, ansvarlig redaktør
Else Karin Grøholt, fagredaktør
Fagredaksjon for folkehelseprofiler
Idékilde: Public Health England
Illustrasjoner: FHI og fetetyper.no 

Artikkelen på midtsidene er skrevet i samarbeid med 
Helsedirektoratet.

Bokmål

Batch 2502200922.2802201225.2502200922.2802201225.28/02/2020 13:35

Nettside:
www.fhi.no/folkehelseprofiler
            

Statistikken er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank per februar 
2020 og er basert på kommune- og fylkesinndelingen per 1.1.2020. 
q
Utgitt av
Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo
E-post: kommunehelsa@fhi.no
            

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens 
arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og faktorer som påvirker denne, 
jamfør lov om folkehelsearbeid. Også andre 
informasjonskilder må benyttes i oversiktsarbeidet, 
se figuren nedenfor. 

Frogn
Noen trekk ved kommunens folkehelse

Befolkning
• I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i 

landet som helhet.

Oppvekst og levekår
• Andelen som bor i husholdninger med lav inntekt, er lavere enn i 

landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at inntekten er 
under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge, og at 
brutto finanskapital er under 1G. I Kommunehelsa statistikkbank 
finnes det også tall for lavinntekt der medianinntekten i kommunen 
er brukt som grense.

Miljø, skader og ulykker
• Konsentrasjonen av fint svevestøv som befolkningen i kommunen er 

utsatt for, er ikke signifikant forskjellig fra nivået for befolkningen i 
landet som helhet. Tallene er basert på modellen som brukes i 
varslingstjenesten «Luftkvalitet i Norge».

• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er med i en 
fritidsorganisasjon, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. 
Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

Helserelatert atferd
• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er lite fysisk aktive 

(andpusten eller svett sjeldnere enn én gang i uka), er lavere enn 
landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

Helsetilstand
• Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole og 

de som i tillegg har videregående eller høyere utdanning, er ikke 
signifikant forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder 
mellom utdanningsgruppene er en indikator på sosiale 
helseforskjeller i kommunen.

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn er temaet for folkehelseprofilen 
2020. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. 

Indikatorene som presenteres er generelt valgt med tanke på 
helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av 
hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må 
tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.

FOLKEHELSEPROFIL 2020
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Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av 
tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, 
utdanning og gode nærmiljø. Gjennom planprosessene kan 
kommunen legge til rette for en sosialt bærekraftig 
samfunnsutvikling.  

Frem til i dag har sosiale forhold fått mindre oppmerksomhet 
enn de to andre dimensjonene i FNs bærekraftmål - miljø og 
økonomi, se figur 1. FN er tydelig på at også sosiale forhold er 
en viktig del av bærekraftsmålene, se tekstboksen. 

Folkehelsearbeidet har mye til felles med den sosiale 
dimensjonen i FNs bærekraftsmål. Både sosial bærekraft og 
folkehelse handler om å fremme en samfunnsutvikling som:

• Setter menneskelige behov i sentrum.
• Gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle.
• Legger til rette for at mennesker som bor i 

lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i nærmiljøet og 
ellers i kommunen.

• Legger til rette for deltakelse og samarbeid.

Planlegging som virkemiddel

I de nasjonale forventningene til regional og kommunal 
planlegging for 2019-2023 legger regjeringen vekt på at 
kommunene skal planlegge for å skape en bærekraftig 
samfunnsutvikling, sikre sosial rettferdighet og god folkehelse.

Helse er ikke bare et resultat av individuelle forhold og 
levevaner, men påvirkes også av levekår og strukturelle 
forhold som inntekt, arbeid, oppvekst, utdanning, bo- og 
nærmiljø. Planlegging gir kommunen mulighet til å omfordele 
slike påvirkningsfaktorer.

Et godt oversiktsdokument som gir den nødvendige 
kunnskapen om påvirkningsfaktorer, er et viktig utgangspunkt 
for planstrategien og planarbeidet i kommunen.

Dersom kommunen ikke er bevisst på relevante 
påvirkningsfaktorer og hvordan disse fordeles i befolkningen, 
kan kommunen komme til å videreføre uheldige miljø- og 
samfunnsmessige forhold og dermed svekke den sosiale 
bærekraften. 

Spørsmål kommunen kan stille seg er: Hvordan er sosial 
bærekraft ivaretatt i planarbeidet? Er sosial bærekraft 
tilstrekkelig integrert i samfunns- og arealdelen, og blir dette 
fulgt opp i kommunedelplaner og økonomiplanen?

Kommuneplanens samfunnsdel er et særlig viktig verktøy for å 
prioritere og samordne hva kommunen skal satse på, og hvor. 
Hvis planleggingen skal virke, må kommunen følge opp med 
tiltak.

Fire mål er viktige i planlegging av sosialt bærekraftige 
lokalsamfunn: at innbyggerne har god tillit til samfunnet og 
hverandre, har tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø, 
at de føler at de hører til, og at de opplever trygghet. 

Tilhørighet

Tilhørighet handler om å ha tilknytning til andre mennesker eller 
steder. Mange kommuner jobber med tilhørighet og felleskap 
innenfor ulike sektorer; for eksempel gjennom utvikling av gode 
oppvekst- og bomiljøer, næringsutvikling, levende sentrum, 
flerbruk av kommunale bygg og tilbud for innbyggere i og 
utenfor arbeidslivet.

Det å delta i frivillige organisasjoner og kommunale prosesser 
kan bidra til å styrke følelsen av tilhørighet til lokalmiljøet og 
kommunen. Tiltak for å hindre utenforskap kan også styrke 
opplevelsen av tilhørighet og felleskap. 

I hvilken grad innbyggerne deltar i for eksempel frivillig arbeid, 
om de stemmer ved kommunestyrevalget eller om de deltar i 
andre samfunnsaktiviteter, kan fortelle oss noe om i hvilken 
grad innbyggerne i en kommune føler at de hører til. Figur 4 
viser andelen som stemte ved kommunestyrevalget høsten 
2019.

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn 

Figur 1. Planlegging – et viktig verktøy for lokal bærekraft.  
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Trygghet 

For innbyggerne i en kommune er det viktig at de grunn-
leggende behovene dekkes for å kunne oppleve trygghet og 
livsmestring. Å skape trygge samfunn handler også om å sikre 
innbyggerne en rettferdig fordeling og lik tilgang på goder og 
ressurser.

Hva som skaper trygghet varierer. Det kan være å kunne gå 
ute alene på kveldstid, oppleve godt naboskap og at barna kan 
leke fritt i nærområdet, men også at en har fast inntekt og 
gode relasjoner.

For å kunne øke tryggheten i et område er det nødvendig å 
først finne ut hvordan befolkningen opplever tryggheten på 
stedet, se figur 2. Se også indikatorene 4-7 om økonomisk 
trygghet i folkehelsebarometeret på side 4.

Medvirkningsprosesser kan også være en kilde til informasjon 
om opplevelsen av trygghet i lokalsamfunnet.

Tilgang til bolig, arbeid og lokale tilbud 

Alle mennesker skal kunne bosette seg og leve et godt liv i 
kommunen. Det innebærer at innbyggerne blant annet har 
tilgang til en passende bolig til en pris de kan betale. God 
variasjon når det gjelder arbeidsplasser, tilgang til skole og 
barnehage, offentlig transport, sosiale møteplasser og 
kommunale tjenester er også avgjørende for gode liv og viktig 
for utjevning av sosial ulikhet.

At alle barn og unge kan ferdes trygt til og fra skolen og delta i 
fritidsaktiviteter, og at eldre kan leve aktive liv, er viktige 
kvaliteter i et lokalsamfunn. Det samme gjelder at alle har 
tilgang til miljøkvaliteter som ren luft, støyfrie områder og 
rekreasjon. Se indikator nummer 15 om luftkvalitet i 
folkehelsebarometeret på side 4.

Figur 3 viser tall som kan si noe om tilgangen til passende 
boliger i kommunen.

Tillit til mennesker og myndigheter 

Sammenlignet med andre land, er det i Norge høy grad av tillit 
til medmennesker og samfunn. Det gjelder for eksempel tillit 
til naboer, tillit til at kommunen tilbyr tjenester som vi 
trenger, at politikere har samfunnets interesser i tankene, og 
at velferdsstaten gir oss økonomisk trygghet dersom behovet 
er der.

På lokalt nivå viser tillit seg på flere måter, blant annet 
hvordan vi forholder oss til hverandre. Andelen av 
befolkningen som stemmer ved valg, kan også være en 
indikator på tillit, se figur 4.

Figur 2. Andel ungdomsskoleelever som oppgir at de opplever det 
som trygt å ferdes i nærområdet på kveldstid (Ungdata 2017-
2019). 

Figur 3. Trangboddhet og leid bolig (2018). 

Figur 4. Valgdeltakelse ved kommunestyrevalget i 2019. 

Les mer:  
• Utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler 
• Helsedirektoratets temaside om folkehelsearbeid i kommunen
• Regjeringen: Bærekraftsmålene
• I tillegg til indikatorene i folkehelsebarometeret på side 4, finner du 

flere indikatorer i Kommunehelsa statistikkbank.
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Folkehelsebarometer for kommunen  
I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med 
landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha 
ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikator-
navnene for å se utvikling over tid i kommunen. I Kommunehelsa statistikkbank, 
http://khs.fhi.no finnes flere indikatorer samt utfyllende informasjon om hver enkelt 
indikator. 

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring 
for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. 
Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor): 
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert  

1. 2019. 2. 2019, i prosent av befolkningen. 3. 2018, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utdanning). 4. 2018, alle aldre, personer som bor i husholdninger med inntekt under 60 
% av nasjonal median, og brutto finanskapital under 1G. 5. 2018, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-
prosentilen. 6. 2016-2018, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 7. 2018, omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for 
enslige forsørgere og tiltaksmottakere (individstønad). 8. 2018, trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 9. 2018, andelen er presentert i prosent av personer i 
privathusholdninger. 10. Skoleårene 2014/15-2018/19. 11. Skoleårene 2016/17-2018/19. 12. 2016-2018, omfatter elever bosatt i kommunen. 13. 2018, definert som tilfredsstillende 
resultater mht. E. coli og stabil levering av drikkevann. Omfatter vannverk som forsyner minst 50 personer. 14. 2018, andel av befolkningen som er tilknyttet vannverk som forsyner minst 
50 personer. 15. 2018, mikrogram per kubikkmeter (µg/m3) fint svevestøv (PM2,5) som befolkningen i kommunen er utsatt for. 16. 2015-2017, inkludert forgiftninger. 17. 2017-2018, 
omfatter lovbrudd som politiet og påtalemyndigheten har registrert i kategorien vold og mishandling (omfatter ikke seksuallovbrudd). 18. U.skole, svært eller litt fornøyd. 19. U.skole, 
opplever at nærområdet er trygt på kveldstid. 20. U.skole, svært bra eller nokså bra tilbud. 21. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå». 22. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 23. 
Kommunestyrevalget. 24. U.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 25. 2014-2018, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet, oppgitt i 
prosent av alle fødende med røykeopplysninger. 26./27. 2004-2018, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 28. 2003-2017, vurdert etter forskjellen i forventet levealder ved 30 år, 
mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 29. U.skole, svært eller litt fornøyd. 30. 2016-2018, 0-74 år, brukere av 
primærhelsetjenestene fastlege og legevakt. 31. 2015-2018, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 32. 2016-2018, omfatter innlagte på 
sykehus og/eller døde. 33. 2018, 0-79 år, utleveringer av antibiotika ekskl. metenamin på resept. 34. 2014-2018. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Norsk pasientregister, Ungdata-
undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Utdanningsdirektoratet, Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Hjerte- og karregisteret, 
Primærhelsetjenestene fastlege og legevakt (KUHR-databasen i Helsedirektoratet), Reseptregisteret, Kreftregisteret, Meteorologisk institutt, Valgdirektoratet og Nasjonalt 
vaksinasjonsregister SYSVAK. For mer informasjon, se http://khs.fhi.no.

Tema Indikator
(klikkbare indikatornavn) Kommune Fylke Norge Enhet (*)

Be
fo

lk
-

ni
ng

1 Andel over 80 år 4,2 4,1 4,2 prosent

2 Personer som bor alene, 45 år + 22,7 23,8 25,5 prosent

O
pp

ve
ks

t o
g 

le
ve

kå
r

3 VGS eller høyere utdanning, 30-39 år 80 78 80 prosent

4 Lavinntekt (husholdninger) 5 6,9 7,4 prosent

5 Inntektsulikhet, P90/P10 3 2,9 2,8 -

6 Barn av enslige forsørgere 16 15 15 prosent

7 Stønad til livsopphold, 20-66 år 13 15 16 prosent (a,k)

8 Bor trangt, 0-17 år 13 17 19 prosent

9 Leier bolig, 45 år + 11 11 12 prosent

10 Trives på skolen, 10. klasse 89 87 85 prosent (k)

11 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 21 23 24 prosent (k)

12 Frafall i videregående skole 16 19 20 prosent (k)

M
ilj

ø,
 sk

ad
er

 o
g 

ul
yk

ke
r

13 God drikkevannsforsyning 99 93 90 prosent

14 Andel tilknyttet vannverk 87 90 88 prosent

15 Luftkvalitet, fint svevestøv 6,7 6,4 5,4 µg/m³

16 Skader, behandlet i sykehus 12,9 13,4 13,7 per 1000 (a,k)

17 Vold, anmeldte tilfeller 5,7 6 6,9 per 1000

18 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2019 71 69 68 prosent (a,k)

19 Trygt i nærmiljøet, Ungdata 2019 93 85 85 prosent (a,k)

20 Kollektivtilbud, Ungdata 2019 76 68 63 prosent (a,k)

21 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2019 66 64 65 prosent (a,k)

22 Ensomhet, Ungdata 2019 22 22 22 prosent (a,k)

23 Valgdeltakelse, 2019 70 63 65 prosent

He
lse

-
re

la
te

rt
 

at
fe

rd 24 Lite fysisk aktive, Ungd. 2019 7,2 14 14 prosent (a,k)

25 Røyking, kvinner 4,8 5,3 5 prosent (a)

He
lse

til
st

an
d

26 Forventet levealder, menn 80,2 79,6 79,4 år

27 Forventet levealder, kvinner 83,5 83,6 83,5 år

28 Utd.forskjeller i forventet levealder 4,6 5,1 4,9 år

29 Fornøyd med helsa, Ungd. 2019 72 71 70 prosent (a,k)

30 Psykiske sympt./lidelser 162 154 154 per 1000 (a,k)

31 Overvekt og fedme, 17 år 17 21 23 prosent (k)

32 Hjerte- og karsykdom 15,9 17,2 17,4 per 1000 (a,k)

33 Antibiotikabruk, resepter (ny def.) 307 312 306 per 1000 (a,k)

34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 96,3 96,3 96,0 prosent

Folkehelsebarometer for Frogn
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 30/20 Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00164-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden.

Avgjørelsesmyndighet: 
Frogn kommunestyre 

Vedlegg: 
Frogn kommune Plan for eierskapskontroll 2020-2024, Frogn KU ROV 2020 
Eierskapskontroll 

Øvrige dokumenter som ligger på saken: 
Dato Utvalg Saks nr. Sakstittel Arkivsak nr. 

02.12.2019 Kontrollutvalget 40/19 Plan for eierskapskontroll – Bestilling 19/00164 

22.01.2020 Kontrollutvalget 05/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering 
– Eierskapskontroll

19/00164 

06.05.2020 Kontrollutvalget 23/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering 
– Eierskapskontroll

19/00164 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 06.05.2020 i sak 23/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering – 
Eierskapskontroll følgende: 

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem plan for eierskapskontroll 2020-2024 til neste 
møte. 

Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget vedtok 02.12.19 i sak 40/19 Plan for eierskapskontroll – Bestilling 
følgende:  

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Frogn kommunes eierskap. 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av 
saksframlegget.  

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS. 
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HJEMMEL 
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-4:  
 
§ 23-4.Eierskapskontroll  

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som 
skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og 
fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det 
er størst behov for eierskapskontroll.  

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 
 
VURDERING 
Vedlagt følger utkast til Plan for eierskapskontroll 2020-2024.  
 
Grunnlaget for planen er risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll i 
Frogn kommune for 2020. Denne følger vedlagt. I forhold til 1.utkast er det gjort 
følgende endringer: Øst 110-sentral IKS er lagt til under kommunalt eierskap. I tillegg 
er det tilføyd opplysninger om nettsidene til de selskap/samarbeid som har egne 
nettsider. 
 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.  
 
 
Ås, 29.05.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 
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1 Kontrollutvalgets mandat 
Det følger av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
§ 23-2 første ledd bokstav d)  
 
Kontrollutvalget skal påse at 
 
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i 
selskaper mv. (eierskapskontroll) 

 
Eierskapskontroll er videre omtalt i kommuneloven § 23-4 og i kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskriften. I tillegg har kommuneloven § 26-1 om eierskapsmelding betydning 
for eierskapskontrollen. Relevante lov- og forskriftsbestemmelser er vedlagt denne 
planen. 
 
 

2 Eierskapskontrollens innhold 
Kontrollutvalget skal fremme forslag til plan for eierskapskontroll for kommunestyret. Det 
er kommunestyret som etter forslag fra kontrollutvalget bestemmer omfanget av 
eierskapskontrollen, eventuelt hvilke selskaper det skal gjøres eierskapskontroll av. 
 
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og 
anerkjente prinsipper for eierstyring. 
Fokuset i en eierskapskontroll vil være hvordan kommunen forvalter sitt eierskap, enten 
samlet eller enkeltvis. 
 
Ved gjennomføring av eierskapskontrollen, vil det være relevant å vurdere oppgaven 
opp mot kommunens eierskapsmelding. Kommunen skal minst en gang i valgperioden 
utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret selv. 
 
Eierskapsmeldingen skal inneholde: 
 

- Prinsipper for eierstyring 
- Oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som 

kommunen har eierinteresser eller tilsvarende eierinteresser i 
- Kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende eierinteresser i 

virksomhetene omtalt i forrige strekpunkt 
 
 

3 Selskapsformer som er omfattet av eierskapskontroll  
Selskapsformer som er omfattet av eierskapskontroll er:  
 

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 
b) interkommunale politiske råd 
c) kommunale oppgavefellesskap 
d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre 

kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte 
eier alle aksjer. 
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4 Avgrensning  
En nærmere undersøkelse av eller i et selskap, med henblikk på å vurdere eksempelvis 
selskapets tjenester og/eller organisasjon, er ikke eierskapskontroll, men kan snarere 
gjennomføres som en forvaltningsrevisjon. En slik undersøkelse bør eventuelt fremgå av 
kommunens plan for forvaltningsrevisjon. 
 

 

5 Gjennomføring 
Det følger av kommuneloven § 24-2 at eierskapskontroll skal utføres av revisorer og 
baseres på god kommunal revisjonsskikk. 
 
Det vil bli nærmere vurdert om kontrollen skal gjøres samlet for alle selskapene eller 
enkeltvis, ut fra de ressursene som kontrollutvalget har til rådighet. 
 
Kontrollutvalget forutsetter at kommunens eierskapsmelding foreligger før 
eierskapskontrollen gjennomføres. 
 
 

6 Planens varighet 
Plan for eierskapskontroll vil gjelde for perioden 2020-2024. 
 
 

7 Delegering 
Det følger av kommuneloven § 23-4 at kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å 
gjøre endringer i planen i planperioden. 
 
 

8 Prioriteringer 
Kontrollutvalget foreslår at det gjøres eierskapskontroll av følgende: 
 

Prosjekt Tema 

Eierskapsforvaltning  
(overordnet) 

 System og rutiner for oppfølging av eierskap 
o Eiermelding 
o Eierstrategi 
o Selskapsavtaler, vedtekter, samarbeidsavtaler etc. 
o Eieroppfølging 

 Rutiner for valg av eierrepresentanter til selskapets organ 

 Opplæring av eierrepresentanter til selskapets organ 

 Rapportering til kommunestyret 
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9 Vedlegg  
 

Sentrale bestemmelser om eierskapskontroll  
 
 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  
 
LOV-2018-06-22-83 
 
 
23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at 
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og 

av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 

revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 

 
 
………… 
 
 
§ 23-4.Eierskapskontroll 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen 

 
 
………. 
 
 
§ 23-6.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin 
kontroll, fra 

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 
b) interkommunale politiske råd 
c) kommunale oppgavefellesskap 
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d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre 
kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier 
alle aksjer. 

Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den 
valgte revisoren for selskapet. 

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig. 

Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med 
forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er nevnt i 
første ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og 
tilsvarende organer og har rett til å være til stede i disse møtene. 

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd 
gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av 
kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte 
det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 

 
 
……….. 
 

Kapittel 26. Eierstyring 
§ 26-1.Eierskapsmelding 

Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en 
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

Eierskapsmeldingen skal inneholde 

a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre 

virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller 
tilsvarende interesser i 

c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b. 

 
 
 
 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
 
FOR-2019-06-17-904 

 
 
§ 4.Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har på vegne av 
kontrollutvalget gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) av Frogn 
kommunes eierskapsforvaltning. 
ROV danner grunnlaget for kontrollutvalget sitt arbeid med plan for eierskapskontroll 
for 2020-2024. 
 
I arbeidet med ROV har det blitt gjennomført møter i kontrollutvalget og foretatt 
dokumentanalyse. 
Analysen er i stor grad basert på innspill som har kommet frem gjennom møte i 
kontrollutvalget, herunder innspill og betraktninger fra ordfører og rådmann samt 
gjennomgang av relevant dokumentasjon. Datagrunnlaget er brukt som indikasjon på 
risikoforhold som eventuelt bør eller kan følges opp/undersøkes i eierskapskontroll 
eller gjennom andre undersøkelser dersom kontrollutvalget og/eller kommunestyret 
ønsker dette. 
 

1.2 Eierskapskontroll 
Det følger av kommuneloven § 23-4 første ledd følgende: 
 

«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.» 

 

Fokuset i en eierskapskontroll vil være hvordan kommunen forvalter sitt eierskap, 
enten samlet eller enkeltvis. 
Hensikten med ROV-vurderingen er å innhente relevant informasjon om hvor det er 
størst behov for eierskapskontroll, slik at det er mulig for kontrollutvalget å prioritere 
hvilke eierskapskontroller det kan være aktuelt å gjennomføre. 
 

1.3 Avgrensning 
Kommunale foretak og vertskommunesamarbeid blir omfattet av ordinær 
forvaltningsrevisjon, og er derfor omfattet av ROV-vurderinger knyttet til dette. 
Stiftelser og foreninger er ikke omfattet av regelverket om eierskapskontroll eller 
forvaltningsrevisjon av selskap, og er derfor ikke omtalt i denne delen av ROV-
vurderingen. 
 

1.4 Metode og gjennomføring 
1.4.1 Dokumentanalyse 
Dokumentanalysen har tatt utgangspunkt i gjeldende eierskapsmelding for Frogn 
kommune, note til årsregnskapet vedrørende organisering av kommunens 
virksomhet, note til årsregnskapet vedrørende aksjer og andeler i varig eie, 
selskapsopplysninger fra det enkelte selskap innhentet fra det enkelte selskap, Frogn 
kommunes nettsider, Brønnøysundregistrene eller fra databasen www.purehelp.no  
 

2 Kommunens eierskap 
Nedenfor følger en oversikt over Frogn kommunes eierskap eller eierinteresser i 
kommunale foretak, aksjeselskap, interkommunale selskap, interkommunale 
samarbeid eller samarbeidsavtaler pr 31.12.19. 
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2.1 Kommunale foretak (KF) 
Foretaksnavn Bransje Eier Eierandel 

Drøbak Frogn Idrettsarena KF 
https://bolgenbad.no/  

Drift og administrasjon av svømme- og 
badeanlegg, trenings-/velværesenter, 
kafedrift og salg av utstyr, idrettsanlegg 
med idrettshall. 

Frogn 100 % 

 

2.2 Aksjeselskap (AS) 
Foretaksnavn Bransje Eiere Eierandel 

Ferjeselskapet  
Drøbak-Hurum-Svelvik AS 
http://www.fdhs.no/Ferjeselskapet
_DHS/Ferjeselskapet.html  

Ferjetrafikk, turistvirksomhet 
og annen lignende virksomhet.  

Frogn og Hurum 6 aksjer 
(40,70 %) 

Drøbak Vaskeri AS 
https://drobakvaskeri.no/  

Gjennom vaskeridrift å skape 
grunnlag for sysselsetting av 
yrkeshemmede, primært 
mennesker med psykisk 
utviklingshemming bosatt i 
Frogn kommune. 

Frogn 100 % 

Follo Futura Holding AS 
https://follo-futura.no/#  

Investering i foretak som 
legger til rette for 
kompetanseutvikling og 
kvalifisering av arbeidstakere.  

Enebakk, Frogn, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og 
Ås kommuner, 
Akershus 
fylkeskommune, 
samt Ås, Ski, 
Frogn og Vestby 
Rotary 

447 aksjer 
(12,21 %) 

 

2.3 Interkommunale selskap (IKS) 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Eierandel 

Follo lokalmedisinske senter IKS 
https://www.follolms.no/  
 

Kommunal helse- og 
omsorgstjeneste: legevakt og 
kommunal akutt døgnenhet.  

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski 
og Ås 

13,80 % 

Follo brannvesen IKS 
http://www.follobrannvesen.no/  

Brann- og feiervesen.  
 

Frogn, Ås, Ski, 
Oppegård, 
Nesodden 
og Enebakk 

13,00 % 

Follo Ren IKS 
https://www.folloren.no/  

Follo ReN påtar seg på vegne 
av deltakerkommunene å 
sørge for innsamling, transport 
og behandling av 
forbruksavfall, samt tiltak for 
gjenvinning og håndtering av 
spesialavfall og 
produksjonsavfall innenfor det 
til enhver tid gjeldende 
kommunale ansvarsområde 
etter forurensningsloven, om 
ikke annet avtales. Selskapets 
formål er kjøp og salg av varer 
og tjenester i tilknytning til 
ovennevnte virksomhet, alene 
eller i samarbeid med andre. I 
tillegg har Follo ReN frihet til å 
tilby tjenester utover det 
kommunale ansvarsområde, 
så langt dette ikke strider mot 
selskapets primære formål 

Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski og 
Ås 

17,50 % 
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eller kommer i strid med 
kommunens interesser. 

Follo Kvalifiseringssenter IKS 
https://www.folloks.no/ 

Norskopplæring for voksne 
innvandrere.  

Frogn, Ski og 
Vestby 

40,00 % 

Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
https://kisif.no/  

Krisesenter for kvinner og barn 
som utsettes for vold i nære 
relasjoner. I tillegg 
samtaletilbud til kvinner, menn 
og barn.  Senteret har også 
nettverkstilbud og 
gruppetilbud.  

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

12,00 % 

Øst 110-sentral IKS 
https://ost110.no/  

Nødalarmeringssentral i 
henhold til brann- og 
eksplosjonsvernloven 

Aremark, Halden, 
Sarpsborg, 
Fredrikstad, 
Hvaler, 
Rakkestad, Øvre 
Romerike Brann 
og redning IKS, 
Nedre Romerike 
Brann- og 
redningsvesen 
IKS, Movar IKS, 
Indre Østfold 
Brann og redning 
IKS, Follo 
Brannvesen IKS 

Indirekte 
deltaker 
gjennom 

Follo 
Brannvesen 

IKS 

 

2.4 Interkommunale samarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 
https://www.follofiks.no/  
 

Yte sekretærbistand til 
deltakende kommuners 
kontrollutvalg i samsvar med 
de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser i 
Kommuneloven og forskrifter 
om kontrollutvalg fastsatt med 
hjemmel i Kommuneloven. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ås 

Follo barnevernvakt 
https://barnevernvakten.n
o/kommuner/frogn-
kommune  

Gi nødvendig sikkerhet, hjelp 
og omsorg til barn og 
unge som befinner seg i 
situasjoner av akutt karakter, 
og der det haster med å gi 
bistand. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ski 

Kemneren i Follo Interkommunalt samarbeid for 
å ivareta 
skatteoppkreverfunksjonen for 
deltakerkommunene 

Enebakk, Frogn, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

Oppegård 

 

2.5 Administrativt vertskommunesamarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follo landbrukskontor 
http://www.follolandbruk.no/  

Kommunal  
landbruksforvaltning 

Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ås 

Follo barne- og ungdomsskole 
https://www.nordrefollo.kommu
ne.no/skoler/FBU/  

Skolens mål er å gi elevene 
vekst og utviklingsmuligheter til 
et best mulig aktivt og 
selvstendig liv. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ski 

StorFollo IKT Utvikling og drift av IKT-
tjenester for innbyggere og 
næringsliv samt til intern 

Frogn, Vestby og 
Ås 

Frogn 
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effektivisering, som brebånd, 
sak-/arkivsystem, kartportal 
mm 

 

2.6 Administrativt samarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Søndre Follo Renseanlegg IKS 
http://sfrens.no/  

Renseanlegg for tilført kloakk 
via ledningsnett og for tilkjørt 
slam.  

Ås, Vestby  
(Frogn og  
Nesodden har 
samarbeidsavtale) 

Vestby 

Felles innkjøpskontor 
 

Innkjøpssamarbeid mellom 4 
Follo-kommuner. 
Enheten forvalter en 
avtaleportefølje på nærmere 
50 avtaler og gjennomfører 
større anskaffelser for nevnte 
kommuners ulike 
enheter/virksomheter. 

Frogn, Nesodden,  
Vestby, Ås 

Vestby 

Follo byggetilsyn 
http://www.fbt.no/  

Felles kontor for tilsyn i 
byggesaker 

Enebakk, Frogn,  
Nesodden, Oppegård,  
Ski og Ås 

Ski 

Fagrådet for vann & 
avløpsteknisk samarbeid i indre 
Oslofjord 
http://www.indre-oslofjord.no/  

Fagrådet skal arbeide for å 
tilrettelegge det faglig 
samarbeid mellom 
medlemskommunene, med 
hovedvekt på å: 
 koordinere overvåkning av 

miljøforholdene i fjorden 
 rapportere og redusere 

forurensningstilførselen til 
fjorden 

 bygge nettverk for å 
koordinere og utnytte 
ressursene i 
medlemskommunene 

Hurum, Røyken,  
Asker, Bærum, Oslo,  
Oppegård, Ski, Ås,  
Nesodden og Frogn 
 

Oslo 

PURA – vannområde 
Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget 
https://pura.no/  

Sikre god kjemisk og økologisk 
tilstand, tilnærmet naturlig, for 
vannkvaliteten i Bunnefjorden, 
Gjersjøen og Årungen 

Ås, Ski, Frogn,  
Oppegård, Nesodden 

Ås 

Kompetansehjulet i Follo Samarbeidsorgan om 
kompetanseutvikling for 
ansatte i pleie- og 
omsorgstjenestene. 

Enebakk, Frogn,  
Nesodden, Vestby,  
Oppegård, Ski og Ås 

Enebakk 

Miljørettet helsevern Tjenester innen folkehelse Enebakk, Frogn 
og Nesodden 

Frogn 

Tolketjenesten i Follo  Formidling av kvalifiserte tolker 
til samarbeidskommuner på en 
kostnadseffektiv måte 

Enebakk, Frogn, Ski,  
Vestby og Ås 

Ski 

 

2.7 Regionråd 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follorådet 
http://www.follo.no/folloradet/ 

Regionalt  
samarbeidsorgan 

Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby, Ås og 
Akershus fylkeskommune 

Oppegård 

 

2.8 Selskap/samarbeid under opprettelse, omdanning, avvikling etc. 
Foretaksnavn Merknad 

Follo lokalmedisinske senter IKS Selskapet er under omdanning til vertskommunesamarbeid. 
Vertskommune blir Nordre Follo. 
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Alarmsentral Brann Øst AS Selskapet er avviklet. Oppgavene er overtatt av Øst 110-
sentral IKS. Frogn kommune er indirekte deltaker i det nye 
selskapet gjennom sin deltakelse i Follo brannvesen IKS. 

Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 

Samarbeidet er under avvikling. Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS er under etablering. 
Oppgavene vil bli overtatt av det nye selskapet. 

Follo Kvalifiseringssenter IKS Selskapet er under avvikling. Det er opprettet et 
vertskommunesamarbeid mellom Frogn, Vestby og Ås (Ås 
læringssenter). Ås er vertskommune. 

Kemneren i Follo Skatteetaten overtar skatteoppkreverfunksjonen fra 
01.11.2020 

StorFollo IKT Samarbeidet ble opprettet høsten 2019 og som en 
erstatning for IKT Follo. Deltakerkommuner er Frogn, 
Vestby og Ås. Frogn er vertskommune. 

Follo byggetilsyn Samarbeidet er under avvikling. Det opprettes et 
vertskommunesamarbeid (StorFollo tilsynskontor) for 
Enebakk, Frogn, Nesodden, Ås. Nesodden blir 
vertskommune. 

  

3 Vurdering  
Risiko- og vesentlighetsvurdering er identifisert med bokstav og fargesymbol. 
 

Symbol Beskrivelse 

H Høy risiko 

 På områder som er merket med rødt vurderer FIKS at det kan være høy risiko 
for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller 
kvalitet 

M Middels risiko 

 På områder som er merket med gult vurderer FIKS at det kan være middels 
risiko for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet 
eller kvalitet 

L Lav risiko 

 På områder som er merket med grønt vurderer FIKS at det kan være lav risiko 
for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller 
kvalitet 

 
Basert på analysene og funn knyttet til Frogn kommunes eierskap, er det nedenfor 
presentert vurdering av hvor i Frogn kommunes eierskapsforvaltning det er risiko for 
at kommunen ikke utøver tilstrekkelig kontroll med selskap/samarbeid i samsvar med 
etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse, både overordnet samt for det 
enkelte selskap/samarbeid der kommunen har eierinteresser. 
 

Område/selskap Risikoområde Merknad Kode 

Overordnet  
eierskapsforvaltning i  
kommunen 

 System og rutiner for 
oppfølging av eierskap 

 Rutiner for valg av 
eierrepresentanter til 
selskapets organ 

 Opplæring av 
eierrepresentanter til 
selskapets organ 

 Rapportering til 
kommunestyret 

Etter ny kommunelov skal 
kommunen minst én gang i 
valgperioden utarbeide en 
eierskapsmelding som skal vedtas 
av kommunestyret. 
 
Eierskapsmeldingen skal inneholde 
kommunens prinsipper for 
eierstyring en oversikt over 
selskaper, kommunale foretak og 
andre virksomheter som kommunen 
har eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i 

M 
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kommunens formål med sine 
eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i virksomhetene nevnt i 
bokstav b. 
 
Frogn kommunes eiermelding ble 
vedtatt 7. september 2009. Siste 
rullering ble foretatt i 2015. 

Eierskapskontroll i  
det enkelte selskap 

 System og rutiner for 
oppfølging av eierskapet 

 Valg og opplæring av 
eierrepresentanter til 
selskapets organ 

 Rapportering til 
kommunestyret 

  

 

4 Gjennomførte eierskapskontroller 
År Tema Anbefalinger 

2013 Forvaltningen av  
Kommunens eierinteresser 

1. Eiermeldingens rammeverk for eierstyring bør følges opp. 
2. Nominasjonsprosessen til styrene bør vurderes med sikte 

på å gjøre det lettere å få tilstrekkelig bredde og relevant 
kompetanse inn i styret. 

3. Ved oppnevningen av styrer for selskapene bør 
kompetansen hos medlemmene og i styret som helhet 
dokumenteres. 

4. Follorådet bør evaluere milepælplanen for 
budsjettprosessen og eierrepresentantene bør vurdere 
forslag for å sikre at den blir fulgt opp i alle selskaper. 

5. Follorådets arbeid med eierstyring bør bli omfattet av 
selskapskontrollen. 

6. Ordføreren bør jevnlig rapportere til kommunestyret om 
Follorådet arbeid vedr. de interkommunale selskapene. 

7. Ved neste revisjon av eiermeldingen bør det vurderes om 
dagens rammer for kommunestyrets medvirkning er 
tilfredsstillende eller om de bør justeres på bakgrunn av 
erfaringene. 

8. Kommunens eierstrategier bør få en mer sentral plass ved 
den neste revisjonen av eiermeldingen. 

 

5 Forslag til eierskapskontroller 
På bakgrunn av de analyser og risikovurderinger som er gjennomført, vil FIKS 

anbefale at det gjennomføres eierskapskontroll innen følgende:  

 

Prosjekt Tema 

Eierskapsforvaltning  
(overordnet) 

 System og rutiner for oppfølging av eierskap 
o Eiermelding 
o Eierstrategi 
o Selskapsavtaler, vedtekter, samarbeidsavtaler etc. 
o Eieroppfølging 

 Rutiner for valg av eierrepresentanter til selskapets organ 

 Opplæring av eierrepresentanter til selskapets organ 

 Rapportering til kommunestyret 
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 31/20 Henvendelse til kontrollutvalget 
  - Kommunens håndtering av henvendelse 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00056-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Alternativ 1 
Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering. 

Alternativ 2 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om kommunens

rutiner og praksis for håndtering av henvendelser fra innbyggere.

Vedlegg: 
Oversender henvendelse vedrørende skjerming med vedlegg 

SAKSUTREDNING: 
Henvendelsen gjelder kommunens håndtering av henvendelse fra innbygger. 
Vedkommende som har henvendt seg mener at avsender av henvendelsen skulle 
vært skjermet og anonymisert. 

HJEMMEL 

Det følger av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-2 tredje ledd: 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver 
opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine 
oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. 
Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 

Det følger videre av Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon § 1: 

§ 1.Rammer for kontrollutvalgets myndighet
Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer. 

Kontrollutvalgets kompetanse 
Kontrollutvalget kan som hovedregel se på følgende forhold: 

 Faktiske forhold, herunder faktagrunnlaget for henvendelser
 Formelle forhold, herunder blant annet om det er riktig myndighetsutøvelse fra

kommunens side, korrekt hjemmelsgrunnlag etc.
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 Prosessuelle forhold, herunder blant annet saksgang, saksbehandlingstid, 
etterlevelse av rutiner etc. 

 
Kontrollutvalget er i stor grad avskåret fra muligheten til å vurdere materielle forhold, 
dvs. et vedtaks omfang og/eller innhold eller skjønnsmessige vurderinger. 
 
 
Bakgrunn for saken 
Vedkommende som har henvendt seg til kontrollutvalget, sendte en melding til Frogn 
kommune vedrørende brudd på smittevernreglene ved et serveringssted, herunder 
spesielt regler/retningslinjer om distansering i forbindelse med uteservering.  
Kommunen valgte å sende et formelt brev til innehaver av det aktuelle 
serveringssted. Henvendelsen fra innbygger ble tatt med som en del av brevet og 
gjengitt i sin helhet.  
 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget i første omgang bør avgjøre om 
dette er en sak for kontrollutvalget. 
 
Dersom kontrollutvalget anser dette som en sak for kontrollutvalget, vil sekretariatet 
anbefale at kontrollutvalget gjør en formell henvendelse til rådmann om å få en 
skriftlig tilbakemelding om kommunens rutiner og praksis for håndtering av denne 
type henvendelser fra innbyggere. 
 
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 28.05.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Frogn kommune  

Enhet for HR, politisk sekretariat og service - Politisk sekretariat  
 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 90 60 00 Org.nr. 963 999 089 
Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks    Bankgiro 1617.07.02720 
1441 Drøbak 1443 DRØBAK   
postmottak@frogn.kommune.no www.frogn.kommune.no  Side 1 av 3 
 

 
Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat - FIKS 
Pb 195 
1431 ÅS 
 
   

   

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00692-33 Guro Merlid 11.05.2020 
    

 
 

Oversender henvendelse vedrørende skjerming 

 

Frogn kommune har mottatt en henvendelse fra en innbygger om at vedkommende 

sin identitet skulle vært skjermet.  Henvendelsen dreide seg om påstand om brudd 

på smittevernregler i uteserveringen til Handelshuset Gastrobar i Drøbak sentrum. 

Vedkommende innbygger ber om at saken legges frem for kontrollutvalget. 

 

Vedlagt følger all korrespondanse i saken. 

 

 

 

Med hilsen 

 
 
 
Guro Merlid 
Rådgiver   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:   
SV_ Ad ditt svar _Smittevernregler etc_ datert 21.april - hvem skal være 
saksbehandler 
Smittevern regler for uteserveringen i Drøbak, Skjærtorsdag e.m. 
Ber om uttalelse til henvendelse om brudd på smittevernregler i uteserveringen  
Krav til serveringssteder der det serveres mat - smittevern 
Tilsvar - Krav til serveringssteder der det serveres mat - smittevern 
Uttalelse til henvendelse om brudd på smittevernregler i uteserveringen 
Henvendelse om mulig brudd på smittevernregler i uteservering i Drøbak - 
Skjærtorsdag 
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Frogn kommune- Enhet for HR, politisk sekretariat og service - Politisk sekretariat 
Vår ref.: 20/00692-33  Side 2 av 3 
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Frogn kommune- Enhet for HR, politisk sekretariat og service - Politisk sekretariat 
Vår ref.: 20/00692-33  Side 3 av 3 

Mottaker:    
Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat 
- FIKS 

           Pb 195 1431 ÅS 
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Fra: Wenche Korpberget 
Sendt: 11. mai 2020 11:59 
Til: Trygve Nyland Jensen 
Kopi: Guro Merlid 
Emne: SV: Ad ditt svar "Smittevernregler etc" datert 21.april - hvem skal være 

saksbehandler 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Hei! 
Bekrefter med dette at saken oversendes kontrollutvalget. 
 
Med vennlig hilsen 

 

Wenche Korpberget  

Enhetsleder 

Mobil: 951 55 363 

E-post: wenche.korpberget@frogn.kommune.no 

Frogn Kommune 

Rådhusveien 6, Drøbak, Pb 10 1441 Drøbak 

Sentralbord 64 90 60 00 

Frogn.kommune.no | Facebook | Instagram | YouTube | Twitter 
 

All e-post vil i henhold til arkivforskriften bli vurdert for arkivering og offentlig postliste. 

 

Fra: Trygve Nyland Jensen  
Sendt: søndag 10. mai 2020 14:54 
Til: Wenche Korpberget  
Emne: SV: Ad ditt svar "Smittevernregler etc" datert 21.april - hvem skal være saksbehandler 
 
Hei , takk for svar datert 4.mai. Jeg er klar over at all privat henvendelse til kommunen er offentlig i 
den forstand at alle kan gå igjennom kommunens postlister . Det er derimot forunderlig 
forvaltningspraksis at en privat henvendelse til kommunen blir oversendt annen part uten å innhente 
godkjennelse fra avsender. Jeg betviler at dette er vanlig praksis. 
Jeg ønsker at saken blir oversendt kommunens kontrollutvalg for vurdering og uttalelse. Bekreftelse 
på at dette gjøres imøtesees. 
 
Mvh/Trygve Nyland Jensen 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 

Fra: Wenche Korpberget 
Sendt: mandag 4. mai 2020 kl. 16:35 
Til: trynje@gmail.com 
Kopi: Guro Merlid 
Emne: VS: Ad ditt svar "Smittevernregler etc" datert 21.april - hvem skal være saksbehandler 
 
Hei! 
Viser til din e-postutveksling med Guro Merlid. Jeg svarer på vegne av Frogn kommune. Kommunen 
har vurdert din henvendelse i gjeldende sak som et offentlig dokument. Ved høring av parten var det 
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derfor naturlig å legge ved ditt brev. Til orientering gjennomfører kommunen kontrollvirksomhet ved 
servings- og skjenkestedene i Frogn via et innleid selskap.  
 
Når det gjelder ditt spørsmål om avstand vises det til 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur 

Krav til virksomheter hvor det serveres mat 

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til 

smittevern ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten 

skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst en meters avstand, at den har 

utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. 

Servering av mat skal ikke skje som buffet. 

Med vennlig hilsen 

 

Wenche Korpberget  

Enhetsleder 

Mobil: 951 55 363 

E-post: wenche.korpberget@frogn.kommune.no 

Frogn Kommune 

Rådhusveien 6, Drøbak, Pb 10 1441 Drøbak 

Sentralbord 64 90 60 00 

Frogn.kommune.no | Facebook | Instagram | YouTube | Twitter 
 

All e-post vil i henhold til arkivforskriften bli vurdert for arkivering og offentlig postliste. 

 
 
 
 
 

Fra: Trygve Nyland Jensen [mailto:trynje@gmail.com]  
Sendt: 1. mai 2020 14:35 

Til: POLITISKE TJENESTER 
Emne: VS: Ad ditt svar "Smittevernregler etc" datert 21.april 

 
Hei , nå er det så vidt jeg forstår 1 m grense , eller gjelder 2 m fortsatt ? Merlid kunne ikke svare …. 
 
Mvh/  
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 

Fra: Trygve Nyland Jensen 
Sendt: torsdag 30. april 2020 kl. 13:53 
Til: guro.merlid@frogn.kommune.no 
Emne: Ad ditt svar "Smittevernregler etc" datert 21.april 
 
Hei , jeg har flere bemerkninger angående ditt svar på min henvendelse. For det første er jeg 
overrasket over at anonymiteten er brutt . 
Jeg har forhørt meg om rutinene i Frogn kommune om dette med en erfaren kommunalpolitiker , 
vedkommende var også overrasket og anbefalte meg å følge opp dette. 
Drøbak er en liten by og ryktespredningen er stor. Svaret fra Afshar sier vel sitt. 
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For øvrig , går jeg utifra at smittevernsreglene for uteservering gjelder. Dvs. 2 m minimum avstand 
mellom bordene ( eller mer spesifikt mellom gjestene ! ). Avstanden fra stol til stol er høyden 1 m , og 
langt fra 2 m. Det er forunderlig at kommunens kontrollører har godkjent dette.  
Hvis dette overrasker deg anbefaler jeg å ta med en 2 m tommestokk for kontrollmåling. 
 
Mvh/Trygve Nyland Jensen 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
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Fra: Trygve Nyland Jensen <trynje@gmail.com> 
Sendt: 9. april 2020 18:56 
Til: Postmottak fellespostkasse 
Emne: Smittevern regler for uteserveringen i Drøbak, Skjærtorsdag e.m. 
 
 
Hei , gikk nettopp forbi uteserveringen på Handelshuset i Drøbak sentrum. Tett mellom bordene , 
smekkfullt med øldrikkende gjester. 
Totalt brudd på 2 m regelen , hvordan kan Frogn kommune med kommunestyret i spissen akseptere 
dette ?? 
 
Mvh/Trygve Nyland Jensen 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
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Frogn kommune  

Enhet for HR, politisk sekretariat og service - Politisk sekretariat  
 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 90 60 00 Org.nr. 963 999 089 
Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks    Bankgiro 1617.07.02720 
1441 Drøbak 1443 DRØBAK   
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Handelshuset Gastrobar AS 
Torgata 4 
1440 DRØBAK 
 
   

   

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00692-21 Guro Merlid 15.04.2020 
    

 
 

Ber om uttalelse til henvendelse om brudd på smittevernregler i 
uteserveringen 

 

Frogn kommune har 9.4.2020 mottatt følgende henvendelse fra Trygve Nyland 

Jensen: 

«Gikk nettopp forbi uteserveringen på Handelshuset i Drøbak sentrum.  Tett mellom 

bordene, smekkfullt med øldrikkende gjester. 

Totalt brudd på 2 m regelen.  Hvordan kan Frogn kommune med kommunestyret i 

spissen akseptere dette?» 

 

Vi ber om uttalelse innen 22.4.2020 fra Handelshuset Gastorbar på påstanden 

om brudd på smittevernreglene. 

 

Staten løser fremover opp på en del av begrensningene som følge av 

koronasituasjonen, men dette gjelder ikke for serveringsvirksomheter.  Her er 

kravene uendret og vi minner om at følgende gjelder: 

 

Under følger utdrag fra Helsedirektoratets veileder om hvilke krav som gjelder til 

virksomheter hvor det serveres mat: 

«Følgende virksomheter skal holde stengt: 
a. serveringssteder hvor det ikke serveres mat. Serveringssteder omfatter kafe, 

bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende………. 
……… 
Krav til virksomheter hvor det serveres mat 
Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende 
krav til smittevern ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer 
at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters 
avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse 
rutinene blir overholdt. 

Servering av mat skal ikke skje som buffet.» 
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Brevet sendes både via Altinn og e-post. 

 

 

 

Med hilsen 

 
 
 
Guro Merlid 
Rådgiver   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
  
 
         

 

 
Kopi:     
Handelshuset 
Gastrobar AS 
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Handelshuset Gastrobar AS 
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1440 DRØBAK 
 
   

   

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00692-23 Guro Merlid 17.04.2020 
    

 
 

Krav til serveringssteder der det serveres mat - smittevern 

 

Vi viser til uttalelse fra Handelshuset Gastrobar av 15.4.2020. 

Som opplyst om i vårt brev 15.4.2020 gjelder følgende: 

 

Utdrag fra Helsedirektoratets veileder om hvilke krav som gjelder til 

virksomheter hvor det serveres mat: 

 

«Følgende virksomheter skal holde stengt: 

a. serveringssteder hvor det ikke serveres mat. Serveringssteder omfatter kafe, 

bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende………. 

………  
Krav til virksomheter hvor det serveres mat 

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende 

krav til smittevern ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer 

at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters 

avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse 

rutinene blir overholdt. 
 
Servering av mat skal ikke skje som buffet.» 
 

Under følger også link til informasjon på kommunens hjemmeside: 

https://www.frogn.kommune.no/enheter/helse-og-koordinering/koronavirus-viktig-

informasjon/viktig-informasjon-til-naringsliv-idrett-og-kultur/ 

 

Her kan dere klikke dere inn på menypunktene: 

«Koranatiltak for handelsstanden» og «nyttig informasjon til næringslivet». 

 

I tillegg har både NHO, FHI, Arbeidstilsynet mv mer detaljert informasjon på sine 

sider. 
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Med hilsen 

 
 
 
Guro Merlid 
Rådgiver   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
  
 
         

 

 
Kopi:     
Enhet for 
samfunnsplanlegging 
- Kommuneoverlege 

Merete Anine Nordaas 
Hvistendahl 

Postboks 10 1441 DRØBAK 

Rådmannsgruppen Sigrid Kvam Østmark Postboks 10 1441 DRØBAK 

Handelshuset 
Gastrobar AS 

           Torgata 4 1440 DRØBAK 
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Fra: Handelshuset Gastrobar <post@handelshusetgb.no> 
Sendt: 17. april 2020 14:49 
Til: Postmottak fellespostkasse 
Emne: Re: Dokument 20/00692-23 Krav til serveringssteder der det serveres mat 

- smittevern sendt fra Frogn kommune 
 
Takk for svar. Her kommer svaret vårt på brevet dere sendte: 
 
Det vises til mottatt brev datert 15.04.2020 med svarfrist 22.04.2020 med påstand om brudd på 
smittevernloven etter henvendelse fra Trygve Nyland Jensen, hvor han den 09.04.2020 har 
innrapportert følgende til 
kommunen: «Gikk nettopp forbi uteserveringen på Handelshuset i Drøbak sentrum. Tett mellom 
bordene, smekkfullt med øldrikkende gjester. Totalt brudd på 2 m regelen. Hvordan kan Frogn 
kommune med kommunestyret i spissen akseptere dette?» 
 
 
 
Handelshuset Gastrobar AS har innrettet seg etter de smittevernregler som er gitt for virksomheter 
som serverer mat. Vi er kjent med at vår virksomhet har blitt kontrollert av kommunens kontrollører 
ved flere anledninger og har fått positiv tilbakemelding fra kontrollørene på hvordan vi løser denne 
krevende oppgaven. 
 
 
 
Handelshuset Gastrobar AS tilbakeviser at vi den 09.04.2020 var i brudd med gjeldende regler. Vår 
organisering av restauranten har vært uendret fra det tidspunkt regler om smittevern trådte i kraft. 
 
 
 
Videre avstår vi fra å spekulere i om Trygve Nyland Jensen har vikarierende motiver for sin 
henvendelse, men registrerer at det er mange som mener at de selv har generelt høyt 
kompetansenivå rundt smittevern i den tiden vi befinner oss i. 
 
--- 
Mvh 
 
Shahab Afshar 
 
Den 2020-04-17 14:45, skrev postmottak@frogn.kommune.no: 
> Dokumentet 20/00692-23 KRAV TIL SERVERINGSSTEDER DER DET SERVERES MAT  
> - SMITTEVERN for saken SAMLESAK - CORONA / KORONA - COVID 19 -  
> HENVENDELSER er utsendt av FROGN KOMMUNE. Se vedlegget for innholdet i  
> utsendelsen. 
>  
>  _Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares._ 
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Fra: Handelshuset Gastrobar <post@handelshusetgb.no> 
Sendt: 15. april 2020 12:22 
Til: Postmottak fellespostkasse 
Emne: Re: Dokument 20/00692-21 Ber om uttalelse til henvendelse om brudd på 

smittevernregler i uteserveringen  sendt fra Frogn kommune 
 
Hei 
 
Jeg mener vi har ca 2 meter fra hvor vi plaserer gjester. Noen ganger så kommer gjester inn og setter 
seg for nærme andre å da flytter vi dem med en gang. Det er nok det som har skjedd. 
 
Når det gjelder avstands reglen hva er det som egentlig gjelder? 
Vi hadde trygg 24 på kontroll her og vi fikk beskjed om at det var 1 meter som gjaldt,men de 
anbefalte to meter. 
 
Om det er en meter 2 meter avstand pr bord så burde dere ta dere en runde på torget å se på 
plassene dere leier ut til Per. 
 
Fint om jeg får en tilbakemelding snarest om hva som gjelder. 
 
--- 
Mvh 
 
Shahab Afshar 
 
Den 2020-04-15 12:02, skrev postmottak@frogn.kommune.no: 
> Dokumentet 20/00692-21 BER OM UTTALELSE TIL HENVENDELSE OM BRUDD PÅ  
> SMITTEVERNREGLER I UTESERVERINGEN for saken SAMLESAK - CORONA / KORONA  
> - COVID 19 - HENVENDELSER er utsendt av FROGN KOMMUNE. Se vedlegget  
> for innholdet i utsendelsen. 
>  
>  _Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares._ 
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Trygve Otto Nyland Jensen 
Niels Carlsens Gate 21 C 
1440 DRØBAK 
 
   

   

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00692-27 Guro Merlid 21.04.2020 
    

 
 

Henvendelse om mulig brudd på smittevernregler i uteservering i 
Drøbak - Skjærtorsdag 

 

Vi viser til din henvendelse om Handelshuset Gastrobar og mulig brudd på 

smittevernregler i uteserveringen.  Saken er tatt opp med Handelshuset 

Gastrobar.  De er informert om gjeldende regler for smittevern og opplyser om at de 

følger disse. 

Vedlagt følger uttalelsen fra Handelshuset Gastrobar. 

 

Til orientering kan vi opplyse om at kommunen siste helg gjennomførte kontroller ved 

skjenkestedene i Drøbak. 

 

Med hilsen 

 
 
 
Guro Merlid 
Rådgiver   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:   
Tilsvar - Krav til serveringssteder der det serveres mat - smittevern  
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KONTROLLUTVALGET I FROGN 

PS 32/20 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00017-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll KST sak 50-20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019, Saksprotokoll KST 
sak 51-20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - helse- og omsorgstjenesten i 
Frogn kommune, Follo LMS IKS Årsmelding 2019, Follo LMS IKS Årsregnskap 2019, 
Frogn KU Oversikt over saker til behandling 2020 pr 030620 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 05/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019, saksprotokoll KST sak 50/20 (vedlagt) 
RS 06/20 Sak fra kontrollutvalget: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport  

- helse- og omsorgstjenesten i Frogn kommune,
saksprotokoll KST sak 51/20 (vedlagt)

Orienteringssaker (OS): 

OS 13/20 Follo LMS IKS Årsmelding 2019 (vedlagt) 
Follo LMS IKS Årsregnskap 2019 (vedlagt) 

OS 14/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr 03.06.2020 (vedlagt) 
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Saksprotokoll 
 
 

Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

Saksbehandler:  Anne Lise Larsson Saksnr.:  20/01082 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 2019-2023 50/20 18.05.2020 
 

Tittel 
 
 
Kommunestyrets behandling 18.05.2020: 
 
Leder av kontrollutvalget, Eva Anderssen, orienterte kort om kontrollutvalgets 
behandling av årsrapporten. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 18.05.2020: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Frogn, 22. mai 2020 
 
Anne Lise Larsson 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksprotokoll 
 
 

Sak fra kontrollutvalget: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
- helse- og omsorgstjenesten i Frogn kommune 

Saksbehandler:  Anne Lise Larsson Saksnr.:  19/00262 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 2019-2023 51/20 18.05.2020 
 

Tittel 
 
 
Kommunestyrets behandling 18.05.2020: 
 
Leder av kontrollutvalget, Eva Anderssen, orienterte kort om kontrollutvalgets 
behandling av saken. 
 
På vegne av Fremskrittspartiet stilte Grethe Reinhardtsen følgende spørsmål, som 
hun ba om å få protokollert: 
 
«Spørsmål til rådmannens svar til kontrollutvalget 

 

 Hvorfor har det tatt over 1 år å gi kontrollutvalget tilbakemelding når 

kommunestyrets vedtak helt klart var 6 måneder? 

 

 Hvordan måles innbyggernes, deres pårørendes og fastlegers erfaring med 

kommunens etterlevelse av paragraf §4? 

 

 Er de tillitsvalgte informert om og enige i rådmannens svar til kontrollutvalget. I 

så tilfelle hvor finnes dette skriftlig. 

 

 Flott å høre om årshjul, kompetanseheving og opplæring i hjemmetjenesten. I 

en travel hverdag hender det ofte at det oppstår en lang vei mellom målsetting 

og praksis. Hvordan måles de ansattes opplevelser av kompetanseheving på 

arbeidsplassen?  

 

 Bemanning er ikke nevnt med et ord. Ettersom vi husker var opplevelse av lav 

bemanning et av hovedtemaene i medieoppslaget forut for denne 

forvaltningsrapporten.   

I forvaltningsrapporten står følgende; Revisjonen vil understreke viktigheten av 

at kommunen jevnlig gjennomfører en systematisk vurdering av om 
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Frogn kommune 
Vår ref.: 19/00262  Side 2 av 2 

 

bemanningen i hjemmetjenesten er tilstrekkelig i dag, og om kommunen har 

iverksatt tilstrekkelige tiltak for å møte bemanningsbehovet i fremtiden.   

Frp vil gjerne ha en oversikt over antall årsverk fordelt på hvor mange ansatte 

samt hvilken fagbakgrunn disse har. Videre ønsker vi en oversikt over hvor 

mange brukere hjemmetjenesten har pr. dag og pr. vakt. 

 Litt utenom denne saken men kan kommunestyret få en oversikt over hvor 

mange ektepar/samboere som har søkt om å få bo sammen på sykehjem (§6) 

siden forskriften trådte i kraft. Hvor mange har fått tilsagn og hvor mange 

avslag?»  

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 18.05.2020: 
Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrapporten Helse- og 
omsorgstjenesten i Frogn kommune, datert 21.03.2020, til orientering.  
 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Frogn, 22. mai 2020 
 
Anne Lise Larsson 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kontrollutvalget i  
Frogn kommune 

A jour pr 03.06.2020 

 Oversikt over saker til behandling 2020 
 Saker 

Følgende rapportering 
legges frem fortløpende 

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks. Fylkesmannen, 
Helsetilsynet) og kommunens svar/oppfølging. 

 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og 
oppfølgingen av disse. 

Møte nr./ dato, sted Saker 

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

 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 

(25.03.2020 kl. 14:00) 
Møterom Fraunar, 
Frogn rådhus 

 AVLYST / UTSATT 

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

 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 

3/20  
(06.05.2020 kl. 14:00) 
Fjernmøte via Teams/ 
Frogn rådhus 

 Godkjenning av protokoll fra møte 1.april 2020 

 Orientering om status for kommunens smittevernberedskap 

 Frogn kommune – Årsregnskap 2019 m/revisjonsberetning 

(kontrollutvalgets uttalelse) 

 Drøbak Frogn idrettsarena KF – Årsregnskap 2019 
m/revisjonsberetning (kontrollutvalgets uttalelse) 

 Risiko- og vesentlighetsvurdering – Forvaltningsrevisjon 

 Risiko- og vesentlighetsvurdering – Eierskapskontroll  

 Referat og orienteringer 

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

 Godkjenning av protokoll fra møte 6.mai 2020 

 Drøbak Frogn Idrettsarena KF – Årsregnskap 2019 – Ny behandling 

 Økonomirapport 1.tertial 2020 

 Oppsummering revisjon 2019 

 Henvendelse til kontrollutvalget – Kommunens håndtering av mottatt 
henvendelse 

 Risiko- og vesentlighetsvurdering – Forvaltningsrevisjon – Ny 
behandling 

 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

 Referat og orienteringer 

5/20 
(26.08.2020 kl. 14:00) 
Frogn rådhus 

 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 Revisjonsplan 2020 (m/uavhengighetserklæring) 

 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

 Referat og orienteringer 

6/20 
(30.09.2020 kl. 14:00) 
Frogn rådhus 

 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 Økonomirapport 2.tertial 2020 

 Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019 (frist: 15.09.2020) 
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 Budsjett for kontroll og revisjon 2021 

 Referat og orienteringer 

7/20 
(04.11.2020 kl. 14:00) 
Frogn rådhus 

 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

 Referat og orienteringer 

8/20 
(02.12.2020 kl. 14:00) 
Frogn rådhus 

 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 Kontrollutvalgets årsplan 2021 

 Referat og orienteringer 

  

2020 
(ikke fordelt) 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger i Frogn kommune (frist 11.02.2020) 

 Vurdere dialogmøte med  
o Ordfører 
o Rådmann 
o Kommunalsjefene (Plan, eiendom og teknisk drift, Helse, 

omsorg og velferd, Oppvekst) 
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