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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00172-1
Kjell Tore Wirum

Saksgang
Kontrollutvalget i Frogn kommune

PS 37/20

Møtedato
26.08.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.JUNI 2020

Forslag til vedtak/innstilling:
Protokollen fra møte 25.juni 2020 godkjennes.
Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:
Protokollen fra møtet ble sendt ut 25.06.2020.
I etterkant ble det diskusjon om protokollen, og spesielt følgende merknader innspill
tas med:
Ønske fra Thore Vestby at det under votering i hver sak gjerne oppgis hvem som
stemmer i mot.
Forslag fra Bjørn Rønbeck om ny ordlyd under Diverse merknader:
Leder redegjorde for ekstramøtet. Innkallingen ble godkjent. Bjørn Rønbeck stilte spørsmål
ved at kommunens kjøp av presteboligen er en sak som krever et ekstraordinært
kontrollutvalgsmøte og viste til at det er sendt lovlighetsklage fra Høyre til Fylkesmannen.
Bjørn Rønbeck fremmet følgende forslag:
«Sak 34/20 trekkes fra sakskartet.»
Votering:
Forslaget fra Bjørn Rønbeck falt med 1 mot 6 stemmer (7 voterende)

VURDERING
Det legges opp til at protokollen fra møtet 25.06.2020 godkjennes i dette møtet før
den kan anses som offentlig og kan publiseres på www.follofiks.no
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Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
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MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget i Frogn kommune
Møtetid:
Sted:

25.06.2020 kl. 14:00
Møterom Fraunar, Frogn rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.
Møtende medlemmer:
Eva Anderssen (H) leder, Thore Vestby (H) nestleder, Bjørn Harald Christiansen
(H), Bjørn Rønbeck (Rødt), Hanne Merete Dølheim (SV), Per Oskar Jacobsen (V)
Møtende varamedlemmer:
Årid Anita Elvan (Ap) for Knut Erik Robertsen (Ap)
Forfall:
Knut Erik Robertsen (Ap)
Fra administrasjonen møtte:
Fritz Solhaug, kommunalsjef Helse, omsorg og velferd (på vegne av rådmann)
Jo Ragnar Finserås, enhetsleder Økonomi og digitalisering
Av øvrige møtte:
Hans Kristian Raanaas, ordfører
Fra KPMG AS:
Rune Johansen, Senior manager (via Microsoft Teams)
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Leder redegjorde for ekstramøtet. Innkallingen ble godkjent. Bjørn Rønbeck stilte
spørsmål ved at kommunens kjøp av presteboligen er satt opp på sakskartet, og
viste til at det er sendt lovlighetsklage til Fylkesmannen.
Bjørn Rønbeck fremmet følgende forslag:
«Sak 34/20 trekkes fra sakskartet.»
Votering:
Forslaget fra Bjørn Rønbeck falt med 1 mot 6 stemmer (7 voterende)
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Møteprotokoll godkjent 30.06.2020

Eva Anderssen/s./
Leder
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Bjørn Rønbeck/s./
Medlem
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Saksliste
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Saker til behandling
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Frogn KU-33/20
Godkjenning av protokoll fra møte 3.juni 2020
Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møte 3.juni 2020 godkjennes.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 25.06.2020:
Følgende tas med i protokollen:
Under sak 26/20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap
2019 - Ny behandling tas kontrollutvalgets uttalelse til
årsregnskapet med i protokollen.
Under Eventuelt får teksten følgende ordlyd:
Habilitetsproblematikk for folkevalgte.
Thore Vestby innledet. Med bakgrunn i at et "Like" på Facebook-innlegg resulterte i en
habilitetvurdering begjært av en berørt innbygger, en sak som endte i Klageutvalget, ba han
om en orientering om etablert praksis.
Ordfører Hans Kristian Raanaas orienterte om kommunens håndtering av habilitetsspørsmål
for folkevalgte.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 25.06.2020:
Protokollen fra møte 3.juni 2020 godkjennes.

Kontrollutvalget i Frogn kommune 25.06.2020
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Frogn KU-34/20
Frogn kommunes kjøp av presteboligen
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt Fylkesmannens tilbakemelding på
lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak vedrørende kjøp av presteboligen.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 25.06.2020:
Leder innledet.
Ordfører Hans Kristian Raanaas redegjorde for kjøpet av presteboligen og svarte på
spørsmål vedrørende
- Hvem som har signert kjøpskontrakten på vegne av kommunen (ordfører og
rådmann)
- Fullmakt til kjøp (delegeringsreglementet jfr. handlingsprogrammet, herunder
boligprogrammet)
Thore Vestby fremmet følgende alternative forslag:
«Med de opplysninger kontrollutvalget sitter på p.t. kan vi ikke se at kjøpet er
ulovlig.»
Under debatten trakk Thore Vestby sitt forslag.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 25.06.2020:
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt Fylkesmannens tilbakemelding på
lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak vedrørende kjøp av presteboligen.
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Frogn KU-35/20
Oppfølging av kommunestyrevedtak - Drøbak Frogn Idrettsarena KF
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt 2.tertialrapport 2020 for Drøbak Frogn
Idrettsarena KF så snart denne foreligger.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 25.06.2020:
Leder innledet.
Leder fremmet følgende tilleggsforslag:
«Kontrollutvalget forventer at Drøbak Frogn Idrettsarena KF sitt regnskap for 2020
blir ført slik at kafé og treningssenter sine regnskap er i tråd med EØS-regelverket.
Dette for å sikre at vi følger EØS-reglene om ikke å kryssubsidiere treningssenteret
og Kafeen.»
Enhetsleder Jo Ragnar Finserås vil oversende detaljert regnskapsoppsett mellom
Bad, Trening og Kafé for regnskapsåret 2020.
Votering:
Innstillingens punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Tilleggsforslag fra leder ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 25.06.2020:
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt 2.tertialrapport 2020 for Drøbak Frogn
Idrettsarena KF så snart denne foreligger.
3. Kontrollutvalget forventer at Drøbak Frogn Idrettsarena KF sitt regnskap for 2020
blir ført slik at kafé og treningssenter sine regnskap er i tråd med EØSregelverket. Dette for å sikre at vi følger EØS-reglene om ikke å kryssubsidiere
treningssenteret og Kafeen.
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Frogn KU-36/20
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Kontrollutvalget i Frogn kommunes behandling 25.06.2020:
Leder viste til referat- og orienteringssakene.
Referatsaker (RS):
Orienteringssaker (OS):
OS 15/20

Øst 110 sentral IKS Årsmelding og årsregnskap 2019

OS 16/20

FolloRen IKS Årsrapport 2019

OS 17/20

Oversikt over saker til behandling 2020, pr 18.06.2020

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende)
Kontrollutvalget i Frogn kommunes vedtak 25.06.2020:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalget i Frogn kommune 25.06.2020
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Eventuelt

Status Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS)
Sekretær orienterte. Da har alle 30 deltakerkommunene vedtatt selskapsavtalen. En
ser for seg å få formelt etablert selskapet fra 01.07.2020. Selskapet vil ha en
bemanning på 6 årsverk og utføre sekretariatstjenester for 30 deltakerkommuner
samt selge sekretariatstjenester til Asker og Bærum.

Møtet hevet kl. 15:34

Kontrollutvalget i Frogn kommune 25.06.2020
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00173-1
Kjell Tore Wirum

Saksgang
Kontrollutvalget i Frogn kommune

PS 38/20

Møtedato
26.08.2020

KURS I ØKONOMISTYRING OG REVISJON

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:
Lovgrunnlag
•
•
•
•

Lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) femte del (Økonomi)
Lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 24 (Revisjon)
Forskrift 7.juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for
kommuner og fylkeskommuner mv.
Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon

Bakgrunn for saken
Det følger av Vedlegg A – Kravspesifikasjon:
3.0 Opplæring
Revisor skal legge fram forslag om, og holde kurs for kontrollutvalgets medlemmer og/eller
for medarbeidere i kommuneadministrasjonen. Temaer skal avtales for hver gang. Omfanget
skal regnes til to kursdager pr. regnskapsår.
Prisen for dette skal bakes inn i fastprisen for regnskapsrevisjon.

VURDERING
Det legges opp til kurs innen følgende:
Økonomiforvaltning
▪ Grunnleggende krav til kommunens økonomiforvaltning, herunder
kommuneregnskapet.
▪ Krav til oppstilling av årsregnskapet, noter, årsberetning
▪ Hvordan forstå regnskapet
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▪

Hvilke fokusområder bør kontrollutvalget ha når de uttaler seg om årsregnskapet

Revisjon
▪ Revisors oppgaver
▪ Revisjonsprosessen
▪ Risikovurderinger/vesentlighet
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00173-4
Kjell Tore Wirum

Saksgang
Kontrollutvalget i Frogn kommune

PS 39/20

Møtedato
26.08.2020

SKIFTE AV OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISOR

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar brev fra KPMG AS vedrørende skifte av oppdragsansvarlig
revisor, datert 13.august 2020, til orientering.
Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:
Frogn kommune har mottatt brev fra KPMG AS, datert 13.august 2020. Brevet
omhandler bytte av oppdragsansvarlig revisor for Frogn kommune. CV for ny
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor følger vedlagt.
Kontrollutvalget og Drøbak Frogn Idrettsarena KF er kopimottakere av brevet.
Lovgrunnlag
•
•

Lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 24
Revisjon
Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon kapittel 2 og 3

VURDERING
Frogn kommunestyre valgte i møte 08.04.19 i sak 49/19 KPMG AS som
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Frogn kommune.
Avtalen gjelder for perioden 1. mai 2019 til og med 30. april 2021, med opsjon for
oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1+1 år.
Det følger av konkurransegrunnlaget for revisjonstjenestene:
7.3 Krav til tekniske og faglige kvalifikasjoner
KRAV
DOKUMENTASJONSKRAV
Det kreves erfaring fra tilsvarende
Beskrivelse av tilsvarende oppdrag som
oppdrag.
leverandøren har gjennomført, eller som er under
utførelse. Det bes opplyst hvilken type virksomhet
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Det kreves oppfyllelse av lovbestemte
krav til denne typen
revisjonsvirksomhet
Det kreves et vefungerende
kvalitetssikringssystem
Det kreves tilstrekkelig kapasitet

det gjelder, verdi på leveransen, hvilke oppgaver
som har vært utført og tidspunkt for levering.
Egenerklæring med henvisning til gjeldende lover og
bestemmelser og med dokumentasjon av oppfyllelse
av FOR 2004-06-15 nr. 904: Forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner mv. §§ 11 og 12.
Redegjørelse vedrørende foretakets
kvalitetssikringssystem/- styringssystem.
• Oversikt over foretakets totale bemanning.
•

Bemanning for dette oppdraget
(organisasjonsplan) med navn og CV for
nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget.

•

Angivelse av hvor stor del av kontrakten
tjenesteyteren har til hensikt å benytte
underleverandører.

•

Dersom det vises til ressurser hos
underleverandører, må ubetinget forpliktende
avtale mellom tilbyder og underleverandør
vedlegges tilbudet.

Sekretariatets vurdering
Sekretariatet vil for det første bemerke at KPMG AS har i løpet av litt over ett år
skiftet oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for revisjonsoppdraget to ganger. Ingen
av disse to var en del av det opprinnelige revisjonsteamet som var tilbudt.
Sekretariatet vil for det andre bemerke at ifølge CV har ikke ny oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor relevant erfaring med revisjonsoppdrag innen kommunal
forvaltning.
Sekretariatet forutsetter at det øvrige revisjonsteamet som var opprinnelig tilbudt, er
videreført også under ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
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Øystein Andreas Kvåse
Partner/statsautorisert revisor
ERFARING
KPMG
95424809
oystein.kvase@kpmg.no

Øystein A. Kvåse er partner i KPMG's virksomhet på Sørlandet, og har nær 30 års
erfaring som revisor for store og mellomstore selskaper på Sørlandet. Han har også
arbeidet mye med fisjon/fusjoner og øvrige omstruktureringer av
selskapsgrupperinger. Øystein har erfaring fra rollen som CFO og styresekretær i et
børsnotert selskap. Stillingen innebar utstrakt kontakt med kapitalmarkedene
nasjonalt og internasjonalt. Øystein legger vekt på å være tett involvert i
revisjonsarbeidet, for på denne måten å være en ressurs som kjenner kundenes
virksomhet og utfordringer.
TIDLIGERE ARBEIDSERFARING

KPMG
Partner

EY
Partner og kontorleder

PwC
Partner og regionleder

Eastern Drilling ASA
CFO
UTDANNING

Revisjonsstudium, Agder Distriktshøyskole, 1986 - 1989
Høyere revisorstudium, Norges Handelshøyskole (NHH), 1991 - 1992
SERTIFISERING OG AKKREDITERING

Statsautorisert revisor
Statsautorisert revisor fra 1993
IFRS Akkreditering
Har vært IFRS Akkreditert siden 2008.
ANNEN RELEVANT INFORMASJON

Fagkyndig meddommer i økonomisaker (2002 - d.d.)
Er fagkyndig meddommer i økonomisaker for Agder Lagmannsrett og Tingretten i
Kristiansand
SPRÅK

Norsk: Morsmål
Engelsk: Flytende muntlig og skriftlig
PROSJEKTERFARING

National Oilwell Varco Norge, 2011 - 2013
Sparebank 1 Telemark, 2016 - 2018
Sparebanken Sør/Sparebanken Pluss, 2009 - 2014
Agder Energi, 2016 - 2018
MHWirth, 2018 - d.d.
Agder Kollektivtrafikk AS, 2020 - d.d.
Mizuno Norge, 2016 - 2018

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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Øystein Andreas Kvåse
Partner/statsautorisert revisor
Sørlandshallen Eiendom , 2017 - 2018
Konsmo Fabrikker, 2016 - 2018
Kruse Smith, 1997 - 2005
Returkraft, 2010 - 2017
Oceaneering Rotator, 2015 - 2018
Cameron Sense, 2014 - 2015
Schindler, 2007 - 2018
Fædrelandsvennen , 2013 - 2014
Varodd AS, 2012 - 2018

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00170-1
Kjell Tore Wirum

Saksgang
Kontrollutvalget i Frogn kommune

PS 40/20

Møtedato
26.08.2020

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2024

Forslag til vedtak/innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i
planperioden.
Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:
Kontrollutvalget vedtok 03.06.2020 i sak 29/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering Forvaltningsrevisjon – Ny behandling følgende:
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en prioritert plan for forvaltningsrevisjon
til neste møte.

HJEMMEL
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) § 23-3:
§ 23-3.Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets
vedtak.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens
selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.
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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.

VURDERING
Vedlagt følger utkast til Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.
Grunnlaget for planen er risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon i
Frogn kommune for 2020. Denne følger vedlagt.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen har vært oppe til diskusjon i kontrollutvalget,
senest i forbindelse med behandlingen i møte 03.06.2020 i sak 29/20. risiko- og
vesentlighetsvurderingen er blitt revidert i samsvar med de merknader og innspill
som har fremkommet fra kontrollutvalgets behandling.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.
Ås, 20.08.2020
Kjell Tore Wirum/s./
Seniorrådgiver
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Utarbeidet av
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
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1. Innledning
Forvaltningsrevisjon er en lovfestet form for revisjon av offentlig virksomhet som
inngår i den kommunale egenkontrollen. Det er kontrollutvalget som skal påse at det
gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen og kommunens selskaper.
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets
vedtak.
Enkelt sagt ønsker man gjennom en forvaltningsrevisjon å få svar på to
kjernespørsmål:
▪
▪

Gjør man tingene riktig?
Gjør man de riktige tingene?

Gjennomført forvaltningsrevisjon skal gi de folkevalgte i kommunen informasjon om
administrasjonens oppfølging og resultatene av vedtak i kommunestyret.
Forvaltningsrevisjon er på den måten ment å fungere som en kontrollmekanisme
mellom kommunestyret og administrasjonen, og i tillegg ha effekter knyttet til læring.
I forskrift om kontrollutvalg og revisjon er det presisert at kontrollutvalget ikke kan
overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer
eller andre kommunale organer. Kontrollorganene skal altså kontrollere midlene og
måloppnåelsen, men ikke vurdere innholdet i de vedtatte målene for den kommunale
virksomheten. Revisor må legge vekt på å arbeide balansert mot politisk sensitive
områder.

2. Kontrollutvalgets mandat
Det følger av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) § 23-2 første ledd bokstav c)
Kontrollutvalget skal påse at
c)
det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og
av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i.

Forvaltningsrevisjon er videre omtalt i kommuneloven § 23-3 og i kontrollutvalgs- og
revisjonsforskriften.
Som det fremgår ovenfor, skal altså kontrollutvalget sørge for at det gjennomføres
forvaltningsrevisjon i kommunen.
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.
Ut fra denne planen skal kontrollutvalget bestille forvaltningsrevisjoner eller
undersøkelser som kommunens forvaltningsrevisor skal gjennomføre.
2
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Det er vanlig at kontrollutvalget får en delegert myndighet av kommunestyret til å
kunne gjøre endringer i planen og eventuelt supplere med andre undersøkelser etter
hva som kan være kontrollbehov. I tillegg er det selvsagt opp til kommunestyret selv
å be kontrollutvalget igangsette forvaltningsrevisjoner.

3. Nærmere om gjennomføringen av forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres ut fra en kommunal revisjonsstandard. Her
stilles det krav til blant annet at det formuleres problemstillinger (spørsmål som
ønskes besvart), hvilken metode revisor skal benytte og nærmere om revisors
rapportering. Det må nøye vurderes hva man ønsker svar på.
Det er et faglig ansvar å sørge for at det blir gjort nok for å svare tilstrekkelig presist
på problemstillingene. Revisor har et viktig ansvar her.
Det kan være hensiktsmessig å skille mellom to hovedkategorier av
tilnærmingsmåter når det gjelder forvaltningsrevisjon, nemlig:
•
•

Systemorientert forvaltningsrevisjon
Resultatorientert forvaltningsrevisjon

Ofte vil det i en og samme forvaltningsrevisjon benyttes begge tilnærmingsmåter.
Man kan ha en problemstilling som undersøker om kommunen har systemer/rutiner
og internkontroll på et felt som skal sikre god praksis. Da arbeider man
systemorientert. I en annen problemstilling vil man undersøke om hvordan praksis
egentlig er, det vil si om rutinene etterleves og har den ønskede virkning. Da er
undersøkelsen resultatorientert.

4. Risiko- og vesentlighetsvurdering
Denne planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) av kommunen
og kommunens selskaper. Analysen er utført av Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat.
Hensikten med ROV er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.

5. Kontrollutvalgets forslag til prosjekter
Ut fra kontrollutvalgets drøftelser, foreslås følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
Nr. Prosjekt
1

Anskaffelser

15 Kommunale planer/prosjekt
– styring, prosesser og
gjennomføringsevne

Tema
•
•
•
•
•

Rutiner og praksis for etterlevelse av regelverket
Kost/nyttevurdering ved innkjøp
Bestillerkompetanse
Rutiner og praksis for etterlevelse av rammeavtaler
Rutiner og praksis for forebygging av økonomiske
misligheter knyttet til innkjøp

•
•
•

Tids- og ressursbruk
Måloppnåelse/gjennomføringsevne
Rutiner og praksis for kjøp av varer og tjenester
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•
•
•
•
16 Rus og psykiatri

•
•
•
•

12 Ansatte og personale

•
•
•
•

3

Internkontroll
(saksbehandling,
delegert myndighet etc.)

•
•
•
•

4

Økonomisk
internkontroll

•
•
•

5

Gjennomføring av
investeringsprosjekter

•
•
•
•

13 Utleieboliger

•
•
•
•
•
•

14 Økonomisk sosialhjelp/
NAV Frogn

•
•
•
•
•

17 Eiendomsforvaltning

•
•

Rutiner og praksis for prosjektstyring
Rutiner og praksis for avviksrapportering og håndtering
Samhandling mellom administrasjon og folkevalgte
Rutiner og praksis for rapportering, herunder
delrapportering, til folkevalgte organ
Rutiner og praksis for å sikre helhetlig og koordinert
tjenestetilbud til den enkelte
Saksbehandlingstid
Ressursbruk
Fagkompetanse, herunder samarbeid mellom fagmiljø
Rutiner og praksis for å sikre inkludering av
medarbeidere
Rutiner og praksis for gjennomføring og oppfølging av
medarbeiderundersøkelser
Rutiner og praksis for å sikre et psykososialt
arbeidsmiljø
Rutiner og praksis for oppfølging av sykefravær
Rutiner og praksis for å sikre forsvarlig
saksbehandling
Saksbehandlingstid
Rutiner og praksis for avviksrapportering og håndtering
Ansattes kompetanse og opplæring i internkontroll
Rutiner og praksis for avviksrapportering og håndtering
Ansattes kompetanse og opplæring
Rutiner og praksis for rapportering til folkevalgte
Rutiner og praksis for fremdrift av investeringsprosjekt
Ressursbruk
Rutiner og praksis for avviksrapportering og håndtering
Rutiner og praksis for rapportering til folkevalgte organ
Rutiner og praksis for tildeling av bolig
Saksbehandlingstid
Ressursbruk
Rutiner og praksis for boveiledning overfor
beboere/leietakere
Rutiner og praksis for tilstandsvurdering av boligene,
herunder preventivt vedlikehold og brannsikkerhet
Rutiner og praksis for kommunen for samordning med
andre offentlige myndigheter om husleierestanser
Rutiner og praksis for kartlegging av behov i forhold til
tjenestetilbud
Saksbehandlingstid
Ressursbruk
Fagkompetanse
Samhandling mellom NAV, kommunen og andre
offentlige myndigheter
Rutiner og praksis for tilstandsvurdering av
formålsbygg, herunder preventivt vedlikehold og
brannsikkerhet
Ressursbruk (økonomi og personell)
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19 Kultur og frivillighet

•
•
•

Rutiner og praksis for tildeling av midler til kultur og
frivillighet samt oppfølging
Rutiner og praksis for utleie av kommunale bygg til
kultur og frivillighet
Rutiner og praksis for å sikre likebehandling mellom
arrangement i kommunal regi eller hvor kommunen er
sentral aktør, og arrangement i regi av andre

6. Økonomi/budsjett
Omfang og kompleksitet vil kunne variere fra undersøkelse til undersøkelse, og dette
vil også være avgjørende for ressursbruken.
Antall undersøkelser og hvilke undersøkelser som skal gjennomføres per år vil bero
på bestilling(er) fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget må tilpasse de ressurser som er
avsatt i budsjettet til dette formålet hvert enkelt år.

7. Rapportering
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Dette
innebærer at den enkelte forvaltningsrevisjon rapporteres til kommunestyret.
Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges opp,
og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget rapporterer til
kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til
forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt i årsrapporten, eventuelt i egen sak.

8. Rullering av planen
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4årsperiode. I tillegg til løpende vurdering av planen, vil kontrollutvalget vurdere om
den bør revideres etter 2 år.
Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike de vedtatte
prioriteringene i planen basert på slike vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det.
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9. Vedlegg
Sentrale bestemmelser om forvaltningsrevisjon
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.
…………

§ 23-3.Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av
økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser
på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på
en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet
og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risikoog vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.
……….

§ 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
6
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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.
………..

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 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
H

M

L

Beskrivelse
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
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
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.
Nr.
1

2

Risikoområde
Anskaffelser

GDPR / Personvern

Risikofaktorer
•
Risiko for brudd på
regelverk
•
Risiko for
kostnadsineffektive
kjøp
•
Risiko for økonomiske
misligheter knyttet til
innkjøp
•
Ikke optimale
priser/innkjøp for
kommunen

•

•

3

Internkontroll
(saksbehandling,
delegert myndighet etc.)

•
•

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

Risiko for at
personsensitiv
informasjon kan
komme på avveie
Risiko for regelbrudd

•

Risiko for at saker ikke
blir tilstrekkelig
forberedt.
Risiko for at vedtak
ikke blir iverksatt og
tilfredsstillende fulgt
opp

•

•

•
•

Erstatningssøks
mål
Negativt
omdømme

Svekket
rettssikkerhet for
innbyggerne
Forskjellsbehand
ling – ulik
saksbehandling
Klagesaker –
merkostnader

Side 6 av 17

Kommentar
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 Follokommunene 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.
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.

Vurdering
H

L

M
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•
4

Økonomisk
internkontroll

•

5

Gjennomføring av
investeringsprosjekter

•

•
•

•

6

Økonomistyring i
investeringsprosjekt

•

7

Drøbak Frogn
Idrettsarena KF

•
•

8

Plan- og
Byggesaksbehandling

•
•
•

Risiko for at
delegasjonsreglement
et ikke blir fulgt
systemer, rutiner og
retningslinjer, og om
disse er egnet til å
sikre god
økonomistyring og
formuesforvaltning.

•

Risiko knyttet til
fremdrift og
ferdigstillelse av
prosjekter
Risiko for
budsjettoverskridelser
Risiko for mangelfull
etterlevelse av
regelverket om
offentlige anskaffelser
Risiko for at krav til
kontrakts- og
leverandøroppfølging
ikke overholdes

•

Negativt
omdømme

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

•
•

Kostnadssprekk
kan føre til økte
gebyr og relativt
store
økonomiske tap
Kvalitetsutfordrin
ger
Forsinkelser i
prosjekt kan føre
til at
inntektsstrømme
n fra
investeringen
forsinkes, med
følger for øvrig
virksomhet

Det er ikke gjennomført
forvaltningsrevisjonsprosjekt på
området.
Det er gjennomført følgende
forvaltningsrevisjonsprosjekt innen
økonomi-feltet:
•
Renovasjonsutgifter i 5 Follokommuner (2005)
•
Selvkost avgifter og gebyrer
(2010)
•
Prosjektstyring og
investeringsbeslutninger
(2018)
•
Selvkost VAR (2019)
Det er gjennomført følgende
forvaltningsrevisjonsprosjekt på
området:
•
Prosjektstyring (2013)
•
Prosjektstyring og
investeringsbeslutninger
(2018)

H

H

Forvaltningsrevisjon gjennomført i
2018. Følges opp i 2020.

Det blir ofte stilt
spørsmål om
kostnadsnivået på
kommunens
byggeprosjekter og
det kan være ønskelig
med en ekstern
vurdering av
kostnadsnivået på
byggeprosjekter.
organisasjonsform
samarbeid med
kommuneadministrasj
on, herunder
rolleforståelse mellom
administrasjon og
styret/daglig leder i
foretaket.

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

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.

H

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)

H

Området følges også opp i
forbindelse med
Sivilombudsmannens uttalelse om
kommunens saksbehandlingstid og
rutiner for byggesaker.

9

Likebehandling i
byggesaker

•

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

Vi politikere får ofte
spørsmål om
likebehandling i
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10

Helse- og
omsorgstjenester

•

•

11

Oppvekst

•
•
•

•

•
•

byggesaker. For å
kunne svare ut dette
er det ønskelig med
en ekstern vurdering
av om det er
likebehandling i
byggesakene
Risiko for
kommunikasjonssvikt
eller manglende
samhandling
Risiko knyttet til
saksbehandlingsprose
sser.

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

Kommunen har styrket
bemanningen innen plan- og
byggesaksbehandling.

•
•
•

•

Brukere får ikke
nødvendige
tjenester
Brukere får ikke
individuell plan
For lite
brukermedvirknin
g

Vesentlig for den
enkelte elev.

Det er gjennomført følgende
forvaltningsrevisjonsprosjekt på
området:
•
Hjemmebaserte tjenester
(2008)
•
Kvalitet i tilbudet til beboere i
institusjon (2009)
•
Samhandlingsreformen (2013)
•
Helse- og omsorgstjenesten
(2018)
Grunnskole er et stort og krevende
tjenesteområde.

M

H

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.

12

Ansatte og personale

•

Manglende
medbestemmelse og
delaktighet i
endringsprosesser i
kommunen for ansatte

13

Utleieboliger

•

plikten til å skaffe alle
innbyggere et trygt
husvære?
Hvordan oppleves
leietakernes
privatøkonomi seg?
Oppfyller kommunens
lovens krav til at
beboere av
kommunale leiligheter
lever over lovens
minimumsgrense
økonomisk ?
I hvilken grad makter
Frogn kommune
følger opp mottakere

•
•

14

Økonomisk sosialhjelp/
NAV Frogn

•

•

Utleie av boliger
er et krevende
område der det
lett kan oppstå
friksjon.

•

Mangler i
tjenesten kan få
store
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Det er gjennomført eksterne tilsyn
med kommunen innenfor
spesialundervisning og
språkopplæring.
Området er ikke fulgt opp som eget
forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Følgende
forvaltningsrevisjonsprosjekt er
gjennomført som delvis omhandler
ansatte:
•
Etikk og habilitet i Frogn
kommune (2017)
Boligkontoret har ansvaret for
utleie/leie - tildeling av kommunale
boliger (ca. 200 boliger),
overtakelse og tilbakelevering av
leiligheter, oppsigelser av
kontraktsforhold, bostøtte og
startlån.

NAV Frogn står overfor utfordringer
knyttet til integrering av flyktninger,
brukere med sammensatte behov,

M

M

L
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•
•

15

16

17

Kommunale planer/prosjekt
– styring, prosesser og
gjennomføringsevne

Rus og psykiatri

Eiendomsforvaltning

•

•

•
•

18

Kommunen som
Barnehagemyndighet

•
•
•
•

•

av økonomisk
sosialhjelp, herunder
søkere som gis
avslag.
Hjelpes mottakerne
tilbake til en trygg
hverdag?
Risiko for mangelfull
samhandling mellom
Frogn kommune og
NAV

konsekvenser for
de det gjelder.
•

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.

Forhold rundt tids- og
ressursbruk,
samhandling med de
folkevalgte,
implementering, avvik,
måloppnåelse samt
info/rapportering
ønskes belyst og
vurdert.
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.
Risiko for uforutsette
vedlikeholdsutgifter
Risiko for etterslep på
vedlikehold

•

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
barnehagemyndighete
n opp sitt ansvar?

•

•
•

•

•
•

•

•

•

Målsetninger blir
ikke realisert
Vedtak blir ikke
gjennomført
Negativt
omdømme

Økt risiko for at
enkelte blir
langtidsbrukere
av systemet
Ikke tilbud til alle
som har rett på
tjenester
Uheldige
konsekvenser for
enkeltmenneske
Vedlikeholdsetter
slep som gir økte
kostnader på
lengre sikt
Økte
investerings- og
driftskostnader
HMS-krav ikke
blir innfridd
Mangler i og
klager på
tilskudd til private
barnehager
Varierende
kvalitet på
barnehagene i
kommunen
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Stor reform som har virket noen tid,
og er derfor av interesse å
undersøke.
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.
Det er gjennomført følgende
forvaltningsrevisjonsprosjekt på
området:
•
Rusforebyggende arbeid
(2007)
•
Psykiatritilbudet (2006)

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

H

M

H

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

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

Eier
Frogn

Eierandel
100 %

3.2.1.2 Interkommunale samarbeid
Foretaksnavn
Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat
https://www.follofiks.no/

Follo barnevernvakt
https://barnevernvakten.n
o/kommuner/frognkommune
Kemneren i Follo

Bransje
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.
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.
Interkommunalt samarbeid for
å ivareta
skatteoppkreverfunksjonen for
deltakerkommunene
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Deltakere
Enebakk, Frogn,
Nesodden,
Oppegård, Ski,
Vestby og Ås

Vertskommune
Ås

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

Ski

Enebakk, Frogn,
Oppegård, Ski,
Vestby, Ås

Oppegård
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3.2.1.3 Administrativt vertskommunesamarbeid
Foretaksnavn
Follo landbrukskontor
http://www.follolandbruk.no/

Bransje
Kommunal
landbruksforvaltning

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

StorFollo IKT

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

Vertskommune
Ås
Ski

Frogn

3.2.1.4 Administrativt samarbeid
Foretaksnavn
Søndre Follo Renseanlegg IKS
http://sfrens.no/

Bransje
Renseanlegg for tilført kloakk
via ledningsnett og for tilkjørt
slam.

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.
Felles kontor for tilsyn i
byggesaker

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

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

Miljørettet helsevern
Tolketjenesten i Follo

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
Sikre god kjemisk og økologisk
tilstand, tilnærmet naturlig, for
vannkvaliteten i Bunnefjorden,
Gjersjøen og Årungen
Samarbeidsorgan om
kompetanseutvikling for
ansatte i pleie- og
omsorgstjenestene.
Tjenester innen folkehelse
Formidling av kvalifiserte tolker
til samarbeidskommuner på en
kostnadseffektiv måte
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Deltakere
Ås, Vestby
(Frogn og
Nesodden har kun
samarbeidsavtale)
Frogn, Nesodden,
Vestby, Ås

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

Vertskommune
Vestby

Vestby

Ski
Oslo

Ås, Ski, Frogn,
Oppegård, Nesodden

Ås

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

Enebakk

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

Frogn
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
Drøbak Vaskeri AS
https://drobakvaskeri.no/

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

Eiere
Frogn

Eierandel
100 %

3.2.2.2 Interkommunale selskap (IKS)
Foretaksnavn
Follo lokalmedisinske senter IKS
https://www.follolms.no/

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

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

Brann- og feiervesen.

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.
Norskopplæring for voksne
innvandrere.
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.
Nødalarmeringssentral i henhold
til brann- og
eksplosjonsvernloven

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

Øst 110-sentral IKS
https://ost110.no/
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Deltakere
Enebakk, Frogn,
Nesodden,
Oppegård, Ski
og Ås
Frogn, Ås, Ski,
Oppegård,
Nesodden
og Enebakk
Frogn, Nesodden,
Oppegård, Ski og
Ås

Eierandel
13,80 %

13,00 %

17,50 %

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

40,00 %

Aremark, Halden,
Sarpsborg,
Fredrikstad,
Hvaler,

Indirekte
deltaker
gjennom Follo
Brannvesen

12,00 %
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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
Follorådet
http://www.follo.no/folloradet/

3.2.3

Bransje
Regionalt
samarbeidsorgan

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

Vertskommune
Oppegård

Selskap/samarbeid under opprettelse, omdanning, avvikling etc.

Foretaksnavn
Follo lokalmedisinske senter IKS
Alarmsentral Brann Øst AS
Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat
Follo Kvalifiseringssenter IKS
Kemneren i Follo
StorFollo IKT
Follo byggetilsyn

Merknad
Selskapet er under omdanning til vertskommunesamarbeid.
Vertskommune blir Nordre Follo.
Selskapet er avviklet. Oppgavene er overtatt av Øst 110sentral IKS. Frogn kommune er indirekte deltaker i det nye
selskapet gjennom sin deltakelse i Follo brannvesen IKS.
Samarbeidet er under avvikling. Viken
Kontrollutvalgssekretariat IKS er under etablering.
Oppgavene vil bli overtatt av det nye selskapet.
Selskapet er under avvikling. Det er opprettet et
vertskommunesamarbeid mellom Frogn, Vestby og Ås. Ås
er vertskommune.
Skatteetaten overtar skatteoppkreverfunksjonen fra
01.11.2020
Samarbeidet ble opprettet høsten 2019 som en erstatning
for IKT Follo. Deltakerkommuner er Frogn, Vestby og Ås.
Frogn er vertskommune.
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
2015
2014

Tema
Selskapskontrollen 2015
FolloRen IKS

2011

Krisesenteret i Follo IKS

2011

Follo kvalifiseringssenter IKS

Anbefalinger
Ingen anbefalinger
• Selskapsavtalen oppdateres i henhold til endringer i IKSloven. 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.
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.
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.
(nummereringen samsvarer med nummereringen i tabell under punkt 3.1)
Nr.
1

Prosjekt
Anskaffelser

Tema
• Rutiner og praksis for etterlevelse av regelverket
• Kost/nyttevurdering ved innkjøp
• Bestillerkompetanse
• Rutiner og praksis for etterlevelse av rammeavtaler
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•
15

Kommunale
planer/prosjekt
– styring, prosesser og
gjennomføringsevne

•
•
•
•
•
•
•

16

Rus og psykiatri

•

12

Ansatte og personale

3

Internkontroll
(saksbehandling,
delegert myndighet etc.)

4

Økonomisk
internkontroll

5

Gjennomføring av
investeringsprosjekter

13

Utleieboliger

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

Økonomisk
sosialhjelp/
NAV Frogn

•

17

Eiendomsforvaltning

•

19

Kultur og frivillighet

•
•

14

•
•
•
•

•

Rutiner og praksis for forebygging av økonomiske misligheter
knyttet til innkjøp
Tids- og ressursbruk
Måloppnåelse/gjennomføringsevne
Rutiner og praksis for kjøp av varer og tjenester
Rutiner og praksis for prosjektstyring
Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering
Samhandling mellom administrasjon og folkevalgte
Rutiner og praksis for rapportering, herunder delrapportering,
til folkevalgte organ
Rutiner og praksis for å sikre helhetlig og koordinert
tjenestetilbud til den enkelte
Saksbehandlingstid
Ressursbruk
Fagkompetanse, herunder samarbeid mellom fagmiljø
Rutiner og praksis for å sikre inkludering av medarbeidere
Rutiner og praksis for gjennomføring og oppfølging av
medarbeiderundersøkelser
Rutiner og praksis for å sikre et psykososialt arbeidsmiljø
Rutiner og praksis for oppfølging av sykefravær
Rutiner og praksis for å sikre forsvarlig saksbehandling
Saksbehandlingstid
Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering
Ansattes kompetanse og opplæring i internkontroll
Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering
Ansattes kompetanse og opplæring
Rutiner og praksis for rapportering til folkevalgte
Rutiner og praksis for fremdrift av investeringsprosjekt
Ressursbruk
Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering
Rutiner og praksis for rapportering til folkevalgte organ
Rutiner og praksis for tildeling av bolig
Saksbehandlingstid
Ressursbruk
Rutiner og praksis for boveiledning overfor
beboere/leietakere
Rutiner og praksis for tilstandsvurdering av boligene,
herunder preventivt vedlikehold og brannsikkerhet
Rutiner og praksis for kommunen for samordning med andre
offentlige myndigheter om husleierestanser
Rutiner og praksis for kartlegging av behov i forhold til
tjenestetilbud
Saksbehandlingstid
Ressursbruk
Fagkompetanse
Samhandling mellom NAV, kommunen og andre offentlige
myndigheter
Rutiner og praksis for tilstandsvurdering av formålsbygg,
herunder preventivt vedlikehold og brannsikkerhet
Ressursbruk (økonomi og personell)
Rutiner og praksis for tildeling av midler til kultur og frivillighet
samt oppfølging
Rutiner og praksis for utleie av kommunale bygg til kultur og
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•

frivillighet
Rutiner og praksis for å sikre likebehandling mellom
arrangement i kommunal regi eller hvor kommunen er sentral
aktør, og arrangement i regi av andre
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Kontrollutvalget i
Frogn kommune
GJENNOMFØRTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 – 2019
År
2019

Prosjekt

Revisjonens anbefalinger

Tidlig innsats og
forebygging

•
•
•
•

•

•
•
•

Selvkost VAR

•
•

Merknad

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
Utarbeide skriftlige rutiner og prosess for utarbeidelse av for- og
etterkalkyler.
Tydeliggjøre roller og ansvar knyttet til utarbeidelse av for- og
Side 1 av 12

40/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 - 20/00170-1 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 : Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2006 - 2019

•
•
•
•

•

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.

Prosjektstyring og
1. Kommunen bør oppdatere sin prosedyre for prosjektstyring.
investeringsbeslutninger
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.

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

2017
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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.

PP-tjenesten

•

2016

•

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.

Barnevern

•

2015

•
•

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.

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.

2014

2013
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Samhandlingsreformen

•
•
•
•
•
•

Psykisk helsearbeid for
unge

•

•
•
•

Prosjektstyring

•

•
•
•

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.
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.
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.

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

•

2011

•

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.

Barn i fosterhjem

Godkjenning av fosterhjem
Revisjonen mener at barneverntjenesten må gjennomføre tiltak som
sikrer at godkjenningsarbeidet gjennomføres i tråd med lovkrav,
herunder

2006
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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

•
•
•
•

Psykiatritilbudet

•

•
•

•

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.
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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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00174-1
Kjell Tore Wirum

Saksgang
Kontrollutvalget i Frogn kommune

PS 41/20

Møtedato
26.08.2020

RUTINER FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget retter en henvendelse til Frogn kommunestyre for en avklaring
om kontrollutvalget skal være omfattet av Reglement for folkevalgte organer i
Frogn kommune.
Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:
Lovgrunnlag:
•
•
•

Lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 11
(Saksbehandling i folkevalgte organer)
Lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 23
(Kontrollutvalgets virksomhet)
Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon kapittel 1 (Kontrollutvalgets og
sekretariatets oppgaver mv.)

Bakgrunn for saken
Etter kontrollutvalgets møte 25.juni 2020 har det vært en dialog mellom utvalgets
medlemmer om kontrollutvalgets arbeid og arbeidsform.
VURDERING
Kontrollutvalget har ikke eget reglement for sin virksomhet.
Reglement for folkevalgte organer i Frogn kommune, sist revidert 09.12.2019,
omfatter ikke kontrollutvalget eksplisitt, men en bør forsøke å følge de samme regler
så langt det passer.
https://www.frogn.kommune.no/globalassets/reglement-for-folkevalgte-organerredigert-i-hht-kommunestyrevedtak-9.12.2019.pdf
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Kontrollutvalget har et eget strateginotat for sin virksomhet. Dette er ikke blitt revidert
etter ny kommunelov.
https://www.follofiks.no/wp-content/uploads/2019/09/Frogn-KU-Strateginotat.pdf
Fjernmøter
Kommuneloven av 2018 åpner for at kommunestyret kan beslutte at folkevalgte
organer skal ha adgang til å holde møter som fjernmøter, jfr. Kommuneloven § 11-7.
Dagens reglement for folkevalgte organer i Frogn kommune har ikke åpnet for en slik
generell mulighet.
Med tanke på den situasjon Norge og verden er i for tiden med en pandemi, vil det
muligens bli behov for avholdelse av fjernmøter i et eller annet omfang fremover.
Kontrollutvalgsboken
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har utarbeidet en veileder om
kontrollutvalgets rolle og oppgaver.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kontrollutvalgsboken/id2468270/
Denne veilederen er under revidering og vil bli tilpasset ny kommunelov og ny
forskrift for kontrollutvalg og revisjon. Ny kontrollutvalgsbok vil bli grunnlag for
samling for kontrollutvalgene som en del av folkevalgtopplæringen.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon.
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From:
To:
Subject:
Date:
Attachments:

Kjell Tore Wirum
"kjewir@lorenskog.kommune.no"
VS: Arbeidet i Kontrollutvalget - retningslinjer
onsdag 22. juli 2020 15:02:00
kontrollutvalgsboka.pdf
KU håndboka, klipp.docx
veileder_-_sekretariat_for_kontrollutvalg.pdf

Fra: Thore Vestby [mailto:thvestby@gmail.com]
Sendt: mandag 29. juni 2020 14:25
Til: Per Jacobsen <perojac@me.com>
Kopi: Eva Anderssen <eva_anderssen@outlook.com>; Høyre <bhc@frognhoyre.no>;
ronbeckbjorn@gmail.com; Hanne Dølheim <handol@online.no>; aaridanita@gmail.com; Knut
Erik Robertsen <kerobertsen@gmail.com>; Kjell Tore Wirum
<KjellTore.Wirum@as.kommune.no>
Emne: Re: Arbeidet i Kontrollutvalget - retningslinjer

Hei alle,
Interessante og relevante funderinger fra Per. Når disse kom var jeg på kapittel
6 i Kontrollutvalgsboken, nå er hele lest. Vedlegges.
Jeg har klippet ut(gulet ut hvis papir) noen setninger som jeg finner
viktige. Vedlegges.
I det viktige arbeidet vi er satt til å gjøre for kommunestyret tror jeg også at vi
trenger en samsnakking om arbeidsform og event. lage et reglement. Det finnes
sikker et bra utgangspunkt et sted som vi kan kopiere og tilpasse.
Forøvrig, i mangelen på kurset i april som etter hva jeg forstår var timet inn etter
at man hadde fått noen møters erfaring, kan denne KU-boken, vedlagte veileder
jeg har googlet fram samt øvrige innspill pluss et dialogmøte bøte til en viss
grad på manglende kurs. .
mvh/thore
søn. 28. jun. 2020 kl. 16:51 skrev Per Jacobsen <perojac@me.com>:
Hei!

Etter flere møter i Kontrollutvalget; - noen korte funderinger , kanskje noe
å grunne videre på i sommer.

Finnes det noe tidligere, vedtatt reglement for Kontrollutvalget i Frogn?
Bakgrunnen for dette spørsmålet, er at jeg , i motsetning til de andre i
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utvalget, aldri har deltatt i noe kommunestyremøte. Her er vel vedtatt et
reglement for tid, innlegg, replikker, behandlinger etc. Det synes for meg,
at møtene i Kontrollutvalget følger noe av de samme regler. Jeg har forsøkt
å finne noe om behandlingsmåten, f.eks. i Veilederen fra 2017, uten at jeg
har funnet noe konkret om dette.

Etter det siste møtet har det oppstått en liten meningsutveksling om
referat/protokoll og form. Det kan kanskje være greit om man ble enige om
hvordan protokollen/referatet skulle føres, forslagsbegrunnelser,
protokolltilførsler, hvilke dokumenter som kan følge saker etc. Det kan i
denne sammenheng også utveksles synspunkt på saksfremleggenes form og
begrunnelser.

Under møtet fikk jeg høre at forslag som jeg forsøkte å formulere muntlig,
måtte fremstilles skriftlig. Jeg er jo enig i dette, men.... I den konkrete
sak var det for meg naturlig å ta utgangspunkt i en vurdering foretatt av
sekretariatet, og håpe at sekretariatet kunne være behjelpelig med å
redigere denne, noe som ville vært meget praktisk. Eller at det under
behandlingen/diskusjonen i Kontrollutvalget fremkommer en omforent
konklusjon (forskjellig fra innstillingen) som selvfølgelig må formuleres
som et vedtak. Jeg synes at det ville være naturlig at sekretariatet kunne
formulere konklusjonen, og deretter sende over til utvalgsleder. Veilederen
for Kontrollutvalg indikerer at så kan skje.

Ordfører bemerket ved ett tilfelle at han ikke ville utsettes for noe han
kalte for avhør, og mente at han i så fall ville ha spørsmålene skriftlig,
sannsynligvis på forhånd. Dette ville i så fall være en lite hensiktsmessig
ordning. Hvert medlem måtte da enkeltvis og ikke samordnet(?) mellom møtene,
sende skriftlige spørsmål, - fortrinnsvis via sekretariatet. Så vidt jeg har
forstått, kan Kontrollutvalget innkalle personer for å belyse saksforhold.
Da må de etter min mening finne seg i å bli stillet relevante spørsmål til
saken. Jeg har også sett at Kontrollutvalg i større kommuner, gjennomfører
offentlige høringer av saker av stor betydning.

I den politiske prosessen, benytter man seg av forberedende
partigruppemøter, også under selve behandlingen i f.eks Kommunestyret. I
Kontrollutvalget stiller arbeidet seg annerledes, i Veilederen skrives det
at den enkelte selvfølgelig bør stå fritt i forhold til parti-interesser.
Skal man f.eks ukoordinert kunne benytte seg av forberedende spørsmål som
krever avklaringer, og sende dette direkte til angjeldende person eller via
sekretariatet for besvaring/avklaring og videre distribusjon til utvalgets
medlemmer.

Som det fremgår; - det er kanskje en tanke at vi ved en passende anledning
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samles for å bli enige/diskutere spilleregler og prosedyrer? Må resultatet
deretter eventuelt behandles i Kommunestyret?

For øvrig ønsker en riktig god sommer til alle!

Mvh/best regards
Per J.
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KU håndboka, noen utklipp
Kap 1 Innledning
-

Egenkontrollen skal også bidra til å styrke allmennhetens tillit til forvaltningen,
gjennom forebygging og avdekking av misligheter og andre uheldige forhold.
Narviks 9 KU-vettregler

Kap 2 Kommunestyrets kontrollansvar
-

-

-

-

Det går to kontrollinjer fra kommunestyret. Den ene linjen går fra kommunestyret til
administrasjonen, . . . . . .
Den andre kontrollinjen går fra kommunestyret til kontrollutvalget. . . . . . . .
Kontrollutvalgets kontroll- og tilsynsansvar er ikke begrenset til administrasjonen,
men omfatter også formannskapet, andre politiske utvalg og ordføreren.
Hvor langt strekker kontrollutvalgets kontroll- og tilsynsansvar seg? I en annen
kommune kontrollerte kontrollutvalget om formannskapets vedtak var i samsvar
med delegeringen fra kommunestyret.
En god dialog mellom kontrollutvalget og administrasjonssjefen kan sikre en bedre
prioritering og planlegging av kontrollutvalgets undersøkelser.
” Det er viktig at alle forstår og ser de ulike rollene de har og innser at via godt
samarbeid kan kontrollutvalget og kommunestyret sammen bidra til en bedre
kommune.» (Kontrollutvalgsleder, Ås)
«Det er svært viktig for kontrollutvalgsleder å være til stede i bystyret. Jeg er ikke
medlem av bystyret denne perioden, men møter alltid. Jeg har talerett på våre saker
og den benytter jeg.» (Kontrollutvalgsleder, Haugesund)

Kap 3 Sekretariatet og revisjon
-

Det er opp til det enkelte kontrollutvalg å bestemme nærmere hvilke oppgaver sekretariatet
skal ha.
Sekretariatet må også ha tilstrekkelig kapasitet til saksforberedelse, utredning og oppfølging
av sakene.

Kap 4 Arbeidet i KU
-

-

-

Det er viktig at kontrollutvalget utnytter muligheten til å ta opp et bredt spekter av
saker, og at utvalget er klar over at kontroll- og tilsynsoppgaver omfatter mer enn
bare revisjon.
Kontrollutvalgsmedlemmer er på ingen måte fratatt retten til et partipolitisk
engasjement, men det er viktig at det er kontrollperspektivet som er styrende i
kontrollutvalget.
Virksomhetsplanen har punkter om arbeidsform og reglement.
Planlegging og gjennomføring av møter I begynnelsen av hver valgperiode er det en
fordel om kontrollutvalget setter av tid til å diskutere hvordan
kontrollutvalgsmedlemmene ønsker å gjennomføre møtene, og bli enige om felles
spilleregler.
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-

-

-

Forhold som kan tale for å vente med undersøkelser ■ saken er under politisk
behandling ■ saken er oversendt fylkesmannen ■ fylkesmannen er i gang med tilsyn
på samme område.
En vanlig praksis i flere kontrollutvalg er at det blir fordelt ansvar for ulike tema og
oppgaver blant kontrollutvalgsmedlemmene.
Ansatte i kommunen kan varsle til kontrollutvalget dersom de har avdekket
kritikkverdige forhold, eller dersom etablerte varslingsrutiner ikke fungerer.
Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører
som mener de har en sak for kontrollutvalget.
Det er viktig at kontrollutvalget undersøker om kommunen har etablert en
betryggende og hensiktsmessig internkontroll.
«En forutsetning for god samhandling mellom administrasjonen, kommunerevisjonen
og kontrollkomiteen er gjensidig respekt for hverandres roller. At man har en felles
forståelse for at målet er en positiv utvikling for kommunen. Administrasjonen er
synlig til stede på Kontrollkomiteens møter for å svare på spørsmål.»
(Kontrollkomiteleder, Trondheim)
Høring Kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune gjennomførte en høring for
å få belyst forhold knyttet til økonomistyring og rapportering ved Nord-Trøndelag
Teater.

Kap. 5 Synliggjøring
-

-

Åpenhet er i seg selv et mål for den offentlige forvaltningen. Synliggjøring av
kontrollutvalgets arbeid vil være viktig for å skape tillit til at kommunen er underlagt
en betryggende, folkevalgt kontroll.
Synlighet også overfor kommunestyret

Kap 6-10: I rute.
Kap 11: Evaluering.
-

Litt tidlig
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Veileder
SEKRETARIAT FOR
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1. Arbeidsgruppens sammensetning og mandat
Veilederen er laget av en arbeidsgruppe bestående av:
•
•
•
•

Roald Breistein, leder og styremedlem i FKT, Sekretariat for kontrollutvalet, Hordaland
fylkeskommune
Hilde Vatnar Selnes, nestleder i styret i FKT, medlem i kontrollutvalget i Namsos
Anne-Karin Femanger Pettersen, Generalsekretær i FKT og tidligere leder i Østfold
kontrollutvalgssekretariat
Rolleiv Lind, leder i kontrollutvalget i Tromsø kommune

Arbeidsgruppens mandat har vært å utarbeide en veileder som beskriver:
•
•
•

Standarder for utøvelse av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg inkludert hva
kontrollutvalget kan forvente å få av tjenester fra sitt sekretariat
Nødvendig kompetansekrav for sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg
Størrelse på sekretariatene

1.1. Avgrensning av mandatet
Denne veilederen inneholder ikke noe om kontrollutvalget sin rolle når det gjelder tilsyn med
revisjonen. Det vil være dekket av veileder om «Påse-ansvaret overfor revisor» som er under
utarbeiding.
Vi har videre valgt å avgrense veilederen til ikke å omfatte tema fra tidligere veiledere som
FKT har utarbeidet:
•

FKTs Veileder for høringer http://www.fkt.no/fagtema/publikasjoner/hoering-ikontrollutvalget-fkts-veileder-for-hoeringer

•

Veileder - arkivordning for kontrollutvalgssekretariat
http://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalgssekretariat/veileder-arkivordning-forkontrollutvalgssekretariat

Før vi ser nærmere på selve saksbehandlingen i sekretariatene, kan det være nyttig å se på
noen viktige rammefaktorer for sekretariatet: lovgrunnlag, kontrollutvalget som
oppdragsgiver, forholdet til revisjonen og kompetanse og kapasitet.

1.2. Bakgrunn
Deloittes evaluering av kontrollutvalg og sekretariat fra 20141 viste store variasjoner mellom
sekretariatene både når det gjelder hvor mye tid som benyttes på utvalgene og hvilke
oppgaver som utføres. Likevel var omtrent alle kontrollutvalgslederne som ble spurt, fornøyd
med sitt sekretariat. Det er en utfordring at kontrollutvalgene mangler
sammenligningsgrunnlag, og at det i utgangspunktet kan være vanskelig å vite hva som kan
og bør forventes av sekretariatene.

1

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/evaluering-av-kontrollutvalg-og-kontrollsekretariat/id2358396/
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Deloittes undersøkelse av hva kontrollutvalgssekretariatene faktisk gjør, viser at
sekretariatene i hovedsak har tre roller: «saksbehandler», «utreder» og «administrator», men
balansen mellom rollene varierer. Alle sekretariatene er «administratorer», og en betydelig
andel av sekretariatene fungerer som «saksbehandler» ved å gi egne vurderinger i
saksfremstillinger. Det er også noen som fungerer som «utreder» for sine kontrollutvalg, ved
at de utfører overordnet analyse, selskapskontroll eller andre oppdrag basert på bestillinger
fra utvalget.
Det er ulike oppfatninger av hvilke oppgaver sekretariatene bør utføre innenfor de tre rollene.
Diskusjonen oppstår særlig i skjæringsflaten mellom sekretariat og revisjon, for eksempel om
sekretariatene kan utføre overordnet analyse, eller om den faller innunder
«revisjonsoppdraget»? Og videre om sekretariatet kan gi vurderinger av revisors arbeid i
sine saksfremlegg når revisor selv er ansvarlig for sitt arbeid?

2. Rammefaktorer for sekretariatet
2.1. Lovkrav
Denne veilederen bygger på dagens kommunelov §§ 76-80. og Forskrift om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.
Veilederen vil oppdateres i tråd med evt. endringer i ny kommunelov og tilhørende forskrift.
I kommunelovens § 77 pkt. 9 står det at «Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for
sekretærbistand til kontrollutvalget.»
Sekretariatets funksjon er beskrevet i forskriftens § 20:
«Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til
enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at
utvalgets vedtak blir iverksatt.
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den
eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Sekretariatsfunksjonen kan ikke
legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for
den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for
kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret eller
fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen.
Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og
skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor
kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet overfor
sekretariatet.»

Lenke til lovdata finnes bakerst i veilederen.

2.2. Kontrollutvalget som oppdragsgiver
Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med forvaltningen i kommunen på
vegne av kommunestyret. Oppgaven omfatter også tilsyn og kontroll med at aktiviteten i alle
politiske utvalg skjer i tråd med lover, regler og politiske vedtak. Dette kontrollansvaret
gjelder likevel ikke for kommunestyret bortsett fra dersom det har gjort, eller er i ferd med å
gjøre et ulovlig vedtak. Kontrollutvalget skal uansett ikke blande seg bort i
4
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hensiktsmessigheten av et politisk vedtak.
Kontroll og tilsyn utføres i nært samarbeid med sekretariatet. Sekretariatet skal være
kontrollutvalgets operative ledd og skal sørge for at det blir foretatt tilsyn med administrasjon
og revisjon. Videre skal sekretariatet påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er
forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet skal ellers utføre de
oppgaver som kontrollutvalget ber om innenfor vedtatte økonomiske rammer.
Det bør utarbeides en aktivitetskalender/møteplan for aktiviteten i kontrollutvalget. Her kan
«måoppgavene» (pålagte oppgaver) som skal utføres i løpet av året ligge - i tillegg til
oppgaver kontrollutvalget selv har valgt å prioritere.
Kontrollutvalget er oppdragsgiver i forbindelse med å utarbeide planer for forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll, i tillegg til å bestille forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og
regnskapsrevisjon hos revisor. Kontrollutvalget er også oppdragsgiver ved bestilling av
orienteringer fra rådmannen.
Det er viktig at kontrollutvalgene utformer gode og konkrete bestillinger. Sekretariatet bistår
kontrollutvalget med dette arbeidet. Kontrollutvalgene må kunne forvente at sekretariatet gir
nødvendig og tilstrekkelig informasjon, slik at kontrollutvalget kan fatte beslutninger.

2.3. Forholdet til revisjonen
Revisjonen skal ikke utføre sekretariatsoppgaver. Sekretariatet skal bistå kontrollutvalget i
deres kontroll av at revisjonen utfører oppgavene sine slik den skal. Hvis revisjonen kunne
utføre sekretariatsoppgaver, ville det bli kontroll av eget arbeid. I forslag til ny kommunelov,
Prop. 46 L (2017-2018), videreføres dette forbudet.
Tilsvarende skal sekretariatet ikke utføre revisjonsoppgaver. I lovforslaget, kap. 24.5.4
foreslår departementet i denne sammenhengen en tydelig grensegang for sekretærens
oppgaveutførelse: «Departementet tar ikke mål av seg å gi en heldekkende og fullstendig
beskrivelse av de rammene lovforslaget gir for kontrollutvalgssekretariatets oppgaver. Det
synes likevel hensiktsmessig å ta utgangspunkt i den internasjonale definisjonen på revisjon i
NS-EN ISO 9000:2000, slik noen høringsinstanser foreslår.»
Den nye kommuneloven utvider ikke revisjonsbegrepet, men snarere presisere det.
Oppgaver som ikke er revisjonsoppgaver vil da fortsatt tilhøre kontrollutvalgssekretariatets
arbeidsfelt slik tilstanden har vært under kommuneloven av 1992.

2.4. Kompetanse og kapasitet
Forutsetning for et fungerende kontrollutvalg er at sekretariatet har, eller har tilgang på, en
bredt sammensatt kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. Det er også en forutsetning at
sekretariatene er habile i forhold til kommune-/fylkesadministrasjonen og til valgt
revisjonsordning.
FKT er av den oppfatning at bred kompetanse betyr at minimum én ansatt i sekretariatet har
relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole. Antall ansatte med høyere
utdanning avhenger naturligvis av størrelsen på sekretariatet. Da kommunereformen vil gi
færre, men større kommuner, er det naturlig at størrelsen på mange sekretariater vil øke og
kravet til relevant kompetanse tilsvarende. Dette vil spesielt være aktuelt for kommuner som
slår seg sammen og som ikke har hatt samme sekretariat tidligere.
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Kontrollutvalgene er avhengige av et sekretariat som har faglig tyngde og kapasitet til å bistå
dem i arbeidet. Det stilles ikke formelle krav om kompetanse til kontrollutvalgets medlemmer.
Kontrollutvalget er et lekmannsorgan, det er derfor av avgjørende betydning at sekretariatet
har formal- og realkompetanse som «spiller kontrollutvalgene gode».
Det er etter FKT sin mening også viktig at sekretariatene har flere ansatte, gjerne med
forskjellig utdanning, realkompetanse og bakgrunn. Dette vil bl.a. bidra til at sekretariatene
blir mindre sårbare ved sykdom og annet fravær. Videre vil man få et bredere faglig miljø
som man kan spille på med tanke på diskusjoner om hvordan man skal løse vanskelige
enkeltsaker. Et bredere fagmiljø i sekretariatet vil også bidra til at slike enkeltsaker, som ofte
gir spesiell innsikt om forvaltningens saksbehandling i praksis, i det hele tatt kommer opp til
behandling i stedet for kanskje å bli oversett.

2.5. Kontrollutvalgsboken
Kontrollutvalgsboken2 er Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder. I denne
veilederen redegjør departementet for sin generelle forståelse av kommuneloven og de
aktuelle forskriftene. Veilederen beskriver kontrollutvalgets roller og ansvar. Den beskriver
også kontrollutvalgssekretariatets rolle bl.a. på denne måten på side 22:
I tillegg til å påse at kontrollutvalgets saker er forsvarlig utredet og forberedt, vil sekretariatet
ivareta oppgaver som å:
• lage og sende ut møteinnkalling
• påse at saker fra kontrollutvalget kommer til kommunestyret for behandling
• praktisk tilrettelegging av møter
• skrive protokoll fra møtene og sende ut utskrifter/ informere om vedtakene
• sørge for at nettsidene til kontrollutvalget blir oppdatert
• følge opp vedtakene i kontrollutvalget
Sekretariatets oppgaver omfatter også arkivering og journalføring av kontrollutvalgets saker,
møteprotokoller og korrespondanse. Sekretariatet skal opprette et eget arkiv eller en egen
arkivdel for kontrollutvalget som tilfredsstiller kravene i arkivloven med forskrifter. Ansvaret
for arkivet kan ikke legges til administrasjonssjefen, fordi sekretariatsfunksjonen ikke ligger
under administrasjonssjefens myndighetsområde.
Sekretariatet kan utarbeide overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll og gjennomføre selskapskontroll som ikke omfatter forvaltningsrevisjon.»
Kontrollutvalgsboken er viktig, men som vi ser er den lite kontret når det gjelder å veilede
sekretariatene i sitt daglige virke.

3. Bestiller-/utførermodellen
Arbeidsfordelingen mellom kontrollutvalget og revisjonen kan beskrives som en bestiller-/
utførermodell. Det vil si at kontrollutvalget bestiller oppdrag hos revisjonen, som leverer etter
bestilling. Sekretariatet skal bistå i dette arbeidet både før og etter behandlingen og vedtak er
gjort. Når sekretariatet utøver bestillerfunksjonen, må kontrollutvalget kunne forvente at
sekretariatet har den samme avstanden til revisor som det forventes av utvalget.
Grunnlaget for en slik bestiller-/ utfører-tenkning kan vi finne i forarbeidene til dagens
kommunelov (Ot. Prp.nr 70 s. 57). Der står det at «Kontrollutvalget skal utøve en
2

Kontrollutvalgsboken: http://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalgssekretariat/kontrollutvalgboka-2utgave
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tilsynsfunksjon overfor revisjonen, og skal følge opp at kommunen får de revisjonstjenester
den har bestilt. Dette tilsier en viss avstand og uavhengighet i forhold til revisjonen».
Kontrollutvalgets bestillerrolle kommer tydeligst til uttrykk i kommunelovens bekrivelse av
utvalgets ansvar for å påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon (jf. kommuneloven § 77
nr. 4). Merknadene til § 9 i kontrollutvalgsforskriften forklarer at «i dette ligger at
kontrollutvalget har en «bestillerrolle» i forbindelse med forvaltningsrevisjon».
I merknadene til § 20 i kontrollutvalgsforskriften står det videre: «I tillegg er det sekretariatet
som utøver bestillerfunksjonen i forhold til forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon dersom
kommunestyret/fylkestinget vedtar å benytte annen enn egen ansatt revisor til å utføre slik
revisjon.»
I kapittel 5 beskrives hvordan vi mener bestiller-/utførermodellen må forstås og praktiseres
når det gjelder overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

4. Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte, jf. kommuneloven § 77.4. Videre skal kontrollutvalget påse at
kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. forskrift om
kontrollutvalg § 4. Som det går frem av punkt 1.1 er det under utarbeiding en veileder om
«påse-ansvaret overfor revisor».
Regnskapsrevisjonen er i stor grad regulert av forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner, internasjonale og nasjonale standarder mv. og skal gjennomføres i tråd
med god kommunal revisjonsskikk. I løpet av et regnskapsår vil kontrollutvalget bl.a.
behandle følgende saker som angår regnskapsrevisjonen:
• Revisor presenterer revisjonsplan for regnskapsåret
• Orientering fra revisor i løpet av året om status i regnskapsrevisjonen
• Revisors presentasjon av gjennomført interimsrevisjon
• Eventuelle nummererte brev
• Eventuelle varsler om misligheter
• Revisjonsmelding i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen
• Årsrapport eller lignende fra revisor

5. Analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er viktige verktøy for kommunens øverste politiske
organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som
oppnås.
Det er kontrollutvalget som har ansvaret for at det utføres forvaltningsrevisjon i kommunen.
Dette framgår av kommuneloven § 77, nr. 4:
«Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det
blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger
(forvaltningsrevisjon).»
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. jf. kommuneloven § 77, nr. 5
7
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Eierskapskontrolldelen i selskapskontrollen innebærer for eksempel kontroll med at
kommunen har eierskapsstrategi og utøver eierskap i henhold til denne. Dette kan også
kalles for kontroll med kommunens eierskapsforvaltning. Videre kan det utføres
eierskapskontroll med at selskapet oppfyller formål/krav i kommunens eierstrategi. En tredje
variant av selskapskontroll er at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i selskapet. Det kan
være vanskelig å skille mellom de to siste variantene. I Prop. 46 L (2017-2018), forslag til ny
kommunelov, foreslår departementet derfor at all eierskapskontroll skal utføres av revisjonen
i tråd med god kommunal revisjonsskikk. Departementet mener dette bidrar til å styrke
kvaliteten på eierskapskontrollen samtidig som den gir en klarere rollefordeling mellom
bestiller og utfører. FKT er enig i en slik vurdering.
I den nye kommuneloven er eierskapskontroll definert som en revisjonsoppgave. Revisjonen
har da både fått ansvar for gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen og
eierskapskontrollen. Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet vil på sin side ha som
oppgave å planlegge og bestille forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller, samt å følge
dem opp i ettertid.

5.1. Overordnet analyse
Forvaltningsrevisjonsplanen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter, jf.
Kontrollutvalgsforskriften § 10.
Selskapskontrollplanen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å
identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene, jf.
Kontrollutvalgsforskriften § 13.
Kontrollutvalget står etter loven fritt med hensyn til hvem som skal utføre overordnet analyse
for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Det kan være kontrollutvalgets sekretariat,
kommunens revisor, eller andre. Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll må likevel gjennomføres slik at kontrollutvalget får et godt bestillingsverktøy
som medlemmene føler eierskap til. For å få det til, bør kontrollutvalget bidra på ulike stadier
i prosessen. Dersom sekretariatet har nødvendig ressurser og kompetanse, bør den
overordnede analysen som hovedregel ligge fast som en del av sekretariatets oppgaver.
Dette i nært samarbeid med kontrollutvalget og revisjonen.
Det kan være en fordel å ha en innledende dialog med utvalget for å foreslå/presentere en
metodikk for analysearbeidet.
Mange kontrollutvalg har videre god erfaring med å benytte ulike former for seminarer og
arbeidsmøter i selve analysearbeidet. Slike prosesser er ofte basert på innsamlet
informasjon som, sammen med kontrollutvalgets egne erfaringer, danner grunnlag for å
vurdere kommunens ulike tjenesteområder og eierstyring. Det er viktig at det blir lagt til rette
for en bred og god prosess som sikrer at alle kontrollutvalgsmedlemmene deltar og får uttrykt
sin mening.
Kartlegging av risiko kan gjøres gjennom flere ulike handlinger og møtepunkter:
• Sentrale styringsdokumenter, slik som siste handlingsplan med budsjett, siste
årsrapport og andre nye kommuneplaner, bør spille en sentral rolle i kartleggingen.
Kommunens eiermelding og eierstrategi er relevante dokumenter knyttet til
overordnet analyse for selskapskontroll. Gjennomgang av kommunens egne
dokumenter bidrar til å kartlegge hva kommunen selv oppfatter som relevante
8
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risikofaktorer i kommende planperiode, både fra kommunestyrets og rådmannens
side.
Statistikk fra SSB/KOSTRA, tilsynsrapporter fra fylkesmannen og andre
tilsynsmyndigheter og KOFA kan være relevant å ta med.
Løpende dialog med forvaltningen i forbindelse med prosjektarbeidet er en viktig
kanal for informasjon. Det forekommer for eksempel at revisor avdekker
risikoområder som går utover det som revideres i den enkelte forvaltningsrevisjon.
Dialog med kommuneansvarlig regnskapsrevisor for å kartlegge erfaringer og
oppfatning av risikofaktorer innenfor ulike deler av kommunen. Ytterligere kan kontakt
med øvrig fagmiljø, litteratur og publikasjoner på området, samt nyhetsbildet bidra til
å kartlegge forhold som det kan være grunn til å se nærmere på.
Møte med rådmannen og kommunalsjefer i kartleggingsfasen med den hensikt å få
administrasjonens innspill på aktuelle risikoområder i kommunen.
I tillegg til interne seminar i kontrollutvalget, kan det også arrangeres fellesmøter med
f. eks rådmann/kommunalsjefer og ordfører/gruppeledere, KU-leder og sekretariat
hvor forslag til områder blir diskutert.
I overgangen mellom to valgperioder, bør også avtroppende kontrollutvalg og
ordfører få anledning til å gi råd og tips til nytt utvalg

•
•
•

•
•
•

Overordnet analyse kan legges som vedlegg til saken som gjelder selve planen. Overordnet
analyse for neste planperiode kan nedfelles som et oppdrag i planen som er til behandling.

5.2. Planer
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon og en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planene skal vedtas av
kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer
i planperioden. Jf. kontrollutvalgsforskriften § § 10 og 13. Planene skal være basert på
overordnet analyse.
Eksempel på vedtak/innstilling til forvaltningsrevisjonsplan:
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

1 Det skal i perioden 20xx-20xx gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til
kontrollutvalgets forslag til Forvaltningsrevisjonsplan 20xx-20xx (vedlagt kan det ligge en
plan/dokument som beskriver og evt. også problematiserer tema)

2

1 Tema/Navn på prosjekt
2
3
.
Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av hver forvaltningsrevisjon,
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om
gjennomføring med revisjonen.

3 Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret
med innstilling til vedtak. Kontrollutvalget skal også rapportere resultatene av
forvaltningsrevisjonene og oppfølgingen av disse i årsmeldingen som sendes til
kommunestyret.

4 Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i
planen i planperioden.
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Tilsvarende vedtak/innstilling kan fattes i fm selskapskontrollplanen.

5.3. Bestilling av revisjonsrapporter
I forbindelse med at kontrollutvalget skal bestille en ny forvaltningsrevisjon eller
selskapskontroll bør det gjennomføres en idédugnad i et utvalgsmøte. En slik idédugnad bør
starte med at kontrollutvalget, med utgangspunkt i gjeldende plan, diskuterer seg frem til
hvilket revisjonsprosjekt man ønsker å få gjennomført nå. Det er selvsagt mulig å vurdere om
en skal velge andre enn det neste prioriterte prosjektet på planen dersom f.eks. ny aktualitet
eller endret risikobilde i kommunen skulle tilsi det.
Når kontrollutvalget har bestemt hva som skal revideres, bør man definere og avgrense
prosjektet nærmere ved å utforme et formål med revisjonen. Videre bør man formulere
problemstillinger/moment som en vil at revisor skal finne svar på. I dette arbeidet kan
utvalget dra veksel på omtalen av aktuelt prosjekt, slik det kommer fram i gjeldende analyse
og plan for forvaltningsrevisjon. Her bør kontrollutvalget også ha en mening om omfanget på
revisjonen, f.eks. om man skal gå i dybden eller mer i bredden.
Resultatet av dette arbeidet bør ende opp med at kontrollutvalget, på bakgrunn av det som
kom frem i møtet, ber revisor levere forslag til prosjektplan som inkluderer formål,
problemstillinger, eventuelle avgrensinger, ressursbruk og tidspunkt for levering av
revisjonsrapport. Forslag til prosjektplan bør behandles i neste møte i kontrollutvalget.
Dersom utvalget ønsker at det blir gjort endringer i denne må revisor bli bedt om å levere en
ny redigert versjon av prosjektplanen.
I dette arbeidet bør det kunne forventes at sekretariatet styrer prosessen og sørger for å få
fremdrift i arbeidet, i tillegg til at revisjonen bidrar i arbeidet i møtet, slik at man på en best
mulig måte kommer frem til en god bestilling som gir svar på det kontrollutvalget ønsker svar
på.
Det er kontrollutvalget som uansett skal være i førersetet i dette arbeidet. Litt forenklet kan vi
si at det er kontrollutvalget som bestemmer hva som skal revideres mens revisjonen
bestemmer hvordan det skal revideres. Det siste er likevel ikke til hinder for at
kontrollutvalget bør få komme med innspill til revisor på f.eks. hvilke skoler som skal velges
ut, hvem som bør intervjues eller hvem som bør delta i en spørreundersøkelse.

6. Møtene i kontrollutvalget
6.1. Forberedelse av møte i kontrollutvalget
Forberedelser til kontrollutvalgets møter bør følge de samme prinsipper som gjelder generelt
for folkevalgte organer i kommunen. Det er organets leder som har ansvaret for å sette opp
saksliste til møtene, jf. kommuneloven § 32 nr. 2 og merknader til forskrift om kontrollutvalg,
se rundskriv H-15/043.
«Dette antas imidlertid ikke å være til hinder for at sekretariatet overfor lederen fremmer
forslag om hvilke saker som bør tas opp i møte» (ref. departementets lovtolkning sak
05/3440, 26.6 2015)

3

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-1504/id272452/
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Kontrollutvalgsboken foreslår at sekretariatet setter opp en årsplan for kontrollutvalget som
inneholder møtetidspunkt, planlagte/faste saker og annen aktivitet, for eksempel
virksomhetsbesøk.
Det er viktig å koordinere møtedatoer med kommunestyremøter og andre utvalgsmøter,
særlig i forbindelse med behandling av kommunens årsregnskap og årsmelding.
I god tid før utsending av sakspapirer (10-14 dager før) bør sekretariatet sette opp et forslag
til saksliste som sendes til utvalgsleder i en e-post. Sakene som sekretæren foreslår, kan ha
sin bakgrunn i faste saker gjennom året, bestillinger fra kontrollutvalget i tidligere møter,
eventuelle henvendelser fra innbyggere i kommunen eller andre, mv. Det bør forventes at
sekretariatet på forhånd har hatt samtaler med revisor om hvilke saker som forventes og
frister for levering. Kontrollutvalgslederen bør gjennomgå sakslisten med sekretæren og
komme med sine innspill innen rimelig tid slik at sekretæren får tid til å forberede sak på evt.
nye innspill fra lederen.
Saklisten kan inneholde både forslag til «politiske saker» og forslag til «referatsaker» som
kan være aktuelle for kontrollutvalget.
Referatsaker kan være saker fra kommunestyret som det er aktuelt for kontrollutvalget å
kjenne til, for eksempel hvordan saker fra kontrollutvalget er behandlet. Videre er det også
en god praksis fra sekretæren om hun sjekker om fylkesmannen har gjennomført tilsyn siden
sist møte. Det samme kan gjøres i de tilfellene der KOFA har behandlet saker som gjelder
kommunen. I kontrollutvalg som har mange forvaltningsrevisjonsrapporter til behandling i
løpet av et år, kan det også være en god ide å legge fram en oversikt over status for
rådmannens oppfølging av disse. På denne måten kan kontrollutvalget ta stilling til om de
iverksatte tiltakene er gode nok til å kunne si seg ferdig med oppfølging av rapporten eller
ikke. Det er viktig å huske på at en forvaltningsrevisjon ikke er ferdig før den er fulgt opp.
Sekretariatet bør også i de innledende samtalene med kontrollutvalgslederen, avklare om det
er saker som bør behandles for lukkede dører. I så fall er det sekretariats ansvar å sørge for
at hjemmel for vedtak om lukking blir opplyst om i møtet og protokollført.
Videre kan det være hensiktsmessig å avklare på forhånd om det blir behov for å diskutere
habilitet knyttet til behandlingen av enkeltsaker. Sekretariatet kan bistå kontrollutvalget ved å
forberede en begrunnelse for vedtak om habilitet/inhabilitet. Det er utvalget som gjør vedtak
om habilitet / inhabilitet og dette må gå tydelig fram av protokollen, med kort henvisning til
bakgrunnen for spørsmålet og hjemmel for vedtaket.
Sekretariatet må også i god tid på forhånd gjøre nødvendige avtaler med rådmann eller
andre som kontrollutvalget ønsker skal komme i møtet for å gi generelle orienteringer eller
utfyllende informasjon om saker som skal behandles. Noen ganger kan det være behov for
at flere fra administrasjonen møter i kontrollutvalget knyttet til en bestemt sak. I alvorlige
saker kan det kanskje være hensiktsmessig å organisere en høring. Høring er et virkemiddel
som fortrinnsvis bør brukes i spesielle saker der kontrollutvalget har behov for å få
informasjon direkte fra kildene som et supplement til øvrige virkemidler. Jf. FKTs veileder for
høring i kontrollutvalg (april 2014).
Det er også naturlig at sekretariatet foreslår og tilrettelegger for virksomhetsbesøk. Det er en
fin anledning til det når kontrollutvalget skal behandle en selskapskontroll.
I forberedelsene til møtet bør det også være sekretariatets oppgave å bestille møterom og
evt. bevertning.
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6.2. Saksbehandling
Saksfremlegg

Saker legges frem for kontrollutvalget ved at sekretariatet lager et saksfremlegg for hver
enkelt av de politiske sakene. Forvaltningsrevisjonsrapporter og annen dokumentasjon er
vedlegg til saksfremleggene.
De fleste kontrollutvalgssekretariatene benytter elektronisk saksbehandlingssystem.
Hensikten med saksfremleggene er å gi kontrollutvalget informasjon, vurderinger og forslag
til vedtak. De skal hjelpe utvalget med å utøve sin bestillerrolle og tilsynsfunksjon overfor
revisjonen og å føre kontroll med administrasjonen. Saksfremleggene må belyse
saksforholdet godt nok, slik at kontrollutvalget kan fatte sine beslutninger på et mest mulig
opplyst grunnlag. Å la revisjonen skrive saksfremlegg vil være brudd på bestemmelsene om
at revisor ikke kan være sekretariat for kontrollutvalget. (jf. kontrollutvalgsforskriften § 20,
tredje ledd og departementets lovtolkning sak 05/3440, 26.6 2015)
Saksopplysninger

Saksfremlegget må inneholde «saksopplysninger», for eksempel bakgrunnen for at saken
kommer opp og hovedinnholdet i brev eller en rapport som er vedlagt saken. Revisors
vurderinger i en rapport eller et brev, og rådmannens kommentarer til disse, er i denne
sammenhengen å regne som saksopplysninger i sekretariatets saksfremlegg. Sekretariatet
må vurdere hvor mye av innholdet i en rapport som skal gjentas i saksfremlegget. Noen
ganger kan det være tilstrekkelig å gjenta revisors konklusjon og eventuelle anbefalinger.
Sekretariatet må ta med saksopplysninger i saksfremlegget med det i tankene at
opplysningene skal gi kontrollutvalget en kortfattet og god oversikt over saken som skal
behandles.
Vurdering

Saksfremlegget må videre inneholde en vurdering, En viktig del av vurderingen er å drøfte
om saken som skal behandles i kontrollutvalget, er forsvarlig utredet (jf.
kontrollutvalgsforskriften § 20, andre ledd).
Kontrollutvalgene kan be sekretariatene om å innhente informasjon for å få belyst saker for
så å vurdere denne opp mot et regelverk, vedtak e.l. uten at dette skal betraktes som en
revisjonsoppgave. I kommentarene til § 20 i kontrollutvalgsforskriften, er en revisjonshandling
definert som «de oppgaver som er angitt i forskrift om revisjon, derunder revisjonshandlinger
som leder fram til bekreftelser etter revisjonsforskriften»
Når revisor leverer forslag til en prosjektplan, en forvaltningsrevisjonsrapport en
selskapskontrollrapport eller andre undersøkelser, har sekretariatet et ansvar for å vurdere
om revisor har levert i tråd med kontrollutvalgets bestilling. Deloitte rapporten viser at det
bare er ca. 50 % av sekretariatene som gjør slike vurderinger. Når sekretariatet har mottatt
en forvaltningsrevisjonsrapport fra revisjonen, da er det sekretariatets oppgave å påse at det
er sammenheng mellom vedtatte problemstillinger, rapportens revisjonskriterier, metodevalg,
datainnsamling og vurderinger (jf. standardkravene til forvaltningsrevisjonsrapporter
RSK 001). Hvis sekretariatet er i tvil om revisor har levert i tråd med bestillingen, bør
sekretariatet gå i dialog med revisor for å avklare om det er mangler som bør rettes opp. Det
ligger ikke til sekretariatets mandat å innhente nye faktaopplysninger for å belyse og vurdere
problemstillinger som sekretariatet mener revisjonen ikke har svart på. Hvis rapporten har
åpenbare mangler i henhold til standardkravene som vanskelig lar seg rette på kort varsel,
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bør sekretariatet vurdere om saken skal sendes tilbake til revisor med beskjed om at
leveringen ikke er i tråd med bestillingen.
Forslag til vedtak bør bygge på sekretariatets vurderinger av hva som er relevant for
kontrollutvalget og kommunestyret å kommentere nærmere, understreke etc., for eksempel
revisors anbefalinger og hvordan anbefalinger bør følges opp.
Innstillingsrett og uttalelser

På bakgrunn av dagens kommunelov skal kontrollutvalget rapportere og har innstillingsrett
direkte til kommunestyret når det gjelder bl.a. følgende saker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan for forvaltningsrevisjon
Plan for selskapskontroll
Forvaltningsrevisjonsrapporter
Selskapskontrollrapporter
Årsmelding for kontrollutvalget som også kan inneholde resultatet av oppfølging av
tidligere gjennomførte revisjonsrapporter
Valg av revisjonsordning
Eventuelt valg av revisor
Valg av sekretariatsordning
Eventuelt valg av sekretær

Videre skal kontrollutvalget gi uttalelse bl.a. i følgende saker:
• Årsregnskapet for kommunen
• Årsregnskap for kommunale foretak (KF)
• Prosjektregnskap
Kontrollutvalget kan også gi uttalelse til kontrollrapporten fra skatteetaten. Rådmannen har
ansvar for at man har en tilfredsstillende skatteoppkreverfunksjon i kommunen. Behandling
av kontrollrapporten vil være en fin måte for kontrollutvalget å se til at dette er tilfelle.
Rapporten er på mange måter er en «gratis» forvaltningsrevisjonsrapport som
kontrollutvalget bare trenger å følge opp i forhold til eventuelle svakheter som er avdekket.
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge
formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til
kommunestyret eller fylkestinget.
Rådmannens rett til å bli hørt

Det er viktig å være klar over at rådmannen skal ha mulighet til å uttale seg om en sak fra
kontrollutvalget før den legges frem for kommunestyret, jf. kommuneloven § 77.6. Slik FKT
ser det bør det likevel være unntak for disse sakene:
•
•
•
•

Valg av revisjonsordning og revisor
Valg av sekretariatsordning og sekretær
Budsjettforslag for kontroll og tilsyn
Årsmelding for kontrollutvalget
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6.3. Utsending av møteinnkalling
Kommunene har nedfelt i reglement hvor mange dager før et møte en møteinnkalling skal
sendes ut. Som regel er dette ca. en uke. Det er naturlig at kontrollutvalget følger den
samme normen.
I dag er det ganske vanlig at medlemmene i kontrollutvalget har fått utdelt nettbrett til
disposisjon for å lese sakene til kontrollutvalget. Derfor er det praktisk at møteinnkallingen
sendes som vedlegg til en e-post eller på annen måte gjøres lett tilgjengelig elektronisk. Det
er en fordel å ha et saksbehandlingssystem som produserer møteinnkallingen/sakspapirene
som en pdf-fil med bokmerker. Bokmerkene gjør det lett å navigere i dokumentet.
Mottakerne er kontrollutvalget, kommunen v/ordfører (som har møterett i kontrollutvalget) og
revisor (som også har møterett i kontrollutvalget). Rådmann, vararepresentanter og aktuelle
media (lokalaviser) settes på som kopimottakere. Sekretariatet må ha oversikt over om det i
tillegg er behov for å sende sakspapirer med ordinær postgang.
Sekretariatet må også sørge for at kontrollutvalgets innkallinger og protokoller publiseres på
nett. Mange sekretariat har egne hjemmesider som er lenket opp mot hjemmesidene til
kommunene som de betjener. Eventuelt kan kontrollutvalget ha et eget område på
kommunens hjemmeside der innkallinger, møteprotokoller mv. blir lagt ut. Hvis filen er for
stor til å sendes som vedlegg til e-post, bør det være tilstrekkelig at mottakerne varsles i epost om at innkallingen er publisert, gjerne med lenke til den aktuelle nettsiden.

6.4. Avvikling av møte
Både kontrollutvalgets medlemmer, revisjonens og rådmannens representanter, møter i
kontrollutvalget med fokus på det som ofte er faglig komplisert og vanskelig og noen ganger
også følsomme saker med stort engasjement i lokalsamfunnet. Det kan hende at både
presse og publikum er til stede. Sekretariatet må sikre at dørene er åpne slik at både presse
og publikum får lett tilgang til møtelokalet. Sekretariatet møter opp i god tid og sørger for at
alt er på plass, inkl. kaffe og mat som eventuelt er bestilt. Lysark-presentasjoner må gjerne
ligge klare på pc som bør være koblet opp til tv-skjerm eller prosjektor før møtestart.
Det er en fordel om foreløpig møteprotokoll også kan vises på skjem eller vegg underveis i
møtet, særlig hvis kontrollutvalget har som praksis å godkjenne protokoll i samme møte.
Sekretariatet er utvalgets rådgiver underveis i møtet. Det kan for eksempel innebære å
hjelpe til med å finne gode formuleringer på forslag til vedtak som blir fremmet i møtet. Hvis
det i møtet skal informeres om saker som er unntatt offentlighet, er det naturlig at
sekretariatet finner hjemmel i loven til å lukke møtet. Det er utvalget som gjør vedtak om at
møtet skal lukkes og dette må gå tydelig fram av protokollen, med kort henvisning til
bakgrunnen for spørsmålet og hjemmel for vedtaket.
Når møtet er ferdig rydder sekretariatet møterommet.

6.5. Etterarbeid
Det er god skikk at sekretariatet skriver protokollen så raskt som mulig. For å unngå at
protokollen publiseres med feil, kan det være lurt at leder, evt. de som er valgt til å
undertegne protokollen, kvalitetssjekker protokollen før den sendes ut.
Protokollen kan sendes ut og publiseres tilsvarende som for innkallingen. Protokollen
godkjennes formelt og eventuelt undertegnes i det påfølgende møte.
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Kontrollutvalgets behandling og vedtak skal ekspederes til de personene vedtakene er rettet
til. Saksbehandlingssystemene produserer gjerne egne dokumenter til dette formålet.
Forvaltningsrevisjonsrapporter sendes til kommunestyret v/ordfører. Vedtak som inneholder
spørsmål til rådmannen, sendes til rådmannen osv. Innbyggere eller andre som har
henvendt seg til KU med saker, må også få melding om kontrollutvalgets vedtak.
Et tips:
På bakgrunn av vedtakene i møteprotokollen, kan det være praktisk å ajourføre
årsplanen, eller annen oversikt over saker som skal behandles i neste møte i
kontrollutvalget og ev. senere møte etter det.
En slik oversikt eller plan sikrer at sekretariatet har kontroll på når nye saker skal
behandles eller pågående saker skal følges opp. Dette kan for eksempel være
bestillinger til revisor, administrasjonen eller sekretariatet. Det siker også at det er lett for
en annen i sekretariatet å overta et kontrollutvalg ved sykdom aller annet fravær.

7. Henvendelser til kontrollutvalget
De fleste kontrollutvalg får henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de
har en sak for kontrollutvalget. I utgangspunktet er det slik at kontrollutvalget ikke har plikt til
å behandle «... andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det
framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner» (merknader til
kontrollutvalgsforskriften § 4). Dette innebærer at kontrollutvalget må vurdere om en
henvendelse hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og om kontrollutvalget vil prioritere
saken.
Når sekretariatet lager saksfremlegg på grunnlag av henvendelser, bør det framgå under
«saksopplysninger» hva henvendelsen dreier seg om. Det kan også være behov for at
sekretariatet innhenter flere opplysninger før henvendelsen legges fram for kontrollutvalget.
Sekretariatet kan videre gi sin vurdering av om henvendelsen faller inn under utvalgets
kompetanseområde eller ikke.
Sekretariatet bør ikke hente inn informasjon for selv å vurdere sannhetsinnholdet i
henvendelsen. Eventuell informasjon som sekretariatet innhenter (for eksempel i en
oppfølgingssamtale med den som har sendt henvendelsen) bør bare benyttes som grunnlag
for å vurdere om, og hvordan henvendelsen bør følges opp. Noen henvendelser, for
eksempel tips om misligheter, er det opplagt at kontrollutvalget bør gå videre med. Andre er
mer generelle og mangelfulle og det kan være vanskelig å følge opp. Hvis kilden er ukjent
eller ikke ønsker å gi utfyllende opplysninger, bør sekretariatet ta med i vurderingen om
kontrollutvalget bør ta henvendelsen til orientering uten videre oppfølging. Sekretariatet kan
også diskutere med utvalget om kontrollutvalget bør gi KU-leder mandat til å gjøre slike
vurderinger før henvendelsene legges fram. Sekretariatet bør involveres både for å bidra
med faglige råd, og for holde oversikt med hva som skal arkiveres.
Et forslag til vedtak fra sekretariatet om å undersøke saken videre bør inneholde en
beskrivelse av det som skal undersøkes og hvem som bør foreta undersøkelsen. Fokuset
bør være på systemkontroll. Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan,
og at det derfor ikke behandler klager på vedtak som har vært til administrativ behandling og
det fortsatt finnes andre klagemuligheter som ikke er prøvd. I slike tilfeller er det naturlig å
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vise til rett klageinstans (klagenemnder, fylkesmannen, sivilombudsmannen etc.). Det er
også viktig at kontrollutvalget ikke behandler saker som kan bære preg av politisk omkamp.
Grensen mellom hva som er en ordinær henvendelse og en varsling etter arbeidsmiljølovens
bestemmelser, kan være vanskelig å dra. For å unngå at kontrollutvalget risikerer å møte seg
selv i døren dersom det på et senere tidspunkt skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon
som omfatter kommunens varslingsrutiner, bør varslingssaker etter arbeidsmiljøloven
håndteres i tråd med kommunens egne varslingsrutiner. Kontrollutvalget bør påse at
kommunen har slike rutiner og at KU ikke selv tillegges en rolle i kommunens rutiner for
behandling av varsling.
Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A inneholder et eget kapittel om varsling. Bestemmelsene
gjelder arbeidstakers rett til å si fra om kritikkverdige forhold, vernet mot gjengjeldelse,
arbeidsgivers rutiner (intern varsling) og taushetsplikt for offentlig myndighet, f.eks.
kontrollutvalgssekretariatet, som mottar varsel fra ansatt (ekstern varsling).
Dersom varselet kommer fra andre enn en arbeidstaker, dvs. det ikke foreligger et
ansettelsesforhold, gjelder ikke arbeidsmiljøloven. Sekretariatet bør likevel behandle slik
informasjon med varsomhet.

8. Valg av revisjonsordning, revisor og sekretær
8.1. Valg av revisjonsordning
Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20 Valg av revisjonsordning
lyder bl.a. slik:
«Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal
ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med
annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.»
Når kommunen eller fylkeskommunen har gjort vedtak om at de ønsker å vurdere
revisjonsordningen sin, må sekretariatet være i stand til å forberede sak til kontrollutvalget på
dette. Et slikt ønske kan være initiert av kommunestyret eller kontrollutvalget kan på eget
initiativ ta opp spørsmålet.
I forbindelse med kommune- og regionreformen har det aktualisert seg at man må vurdere
fremtidig revisjonsordning for kontrollutvalgene i de berørte kommunene. I dette arbeidet vil
det være hensiktsmessig at kontrollutvalget ber sekretariatet sitt om hjelp til å utrede sakene.
Som det går frem av forskriftens § 20, som forøvrig er likelydende med kommunelovens
§ 78.3, skal dette skje etter innstilling fra kontrollutvalget. En slik sak bør inneholde
vurderinger for og mot på disse tre alternative løsningene:
1. ansette egne revisorer (ansatt i kommunen)
2. delta i interkommunalt samarbeid om revisjon (IKS, § 27 e.l.)
3. inngå avtale med annen revisor (konkurranseutsetting)
Når kontrollutvalget har drøftet seg frem til en innstilling på valg av revisjonsordning skal
saken legges frem for kommunestyret som gjør endelig valg.
Kommuner som skal slå seg sammen, og som er deltaker i samme interkommunale
samarbeid, kan fortsette denne ordningen. Det vil etter FKT sin mening likevel være
hensiktsmessig at kontrollutvalgene legger frem sak til kommunestyret/fellesnemda med
innstilling om å fortsette ordningen. Etter FKT sin mening skal kontrollutvalget også legge
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frem sak for kommunestyret når to eller flere selskaper (IKS, § 27 e.l.) vurderer å slå seg
sammen til ett selskap. Dette fordi de eksisterende selskapene slutter å opphøre og et nytt
selskap opprettes. I slike tilfeller er det kontrollutvalget som har innstillingsretten, jf.
kommuneloven § 78.3.

8.2. Valg av revisor
Dersom kommunen velger å konkurranseutsette revisjonstjenestene er dette regulert i
forskriftens § 20 «Valg av revisor», som lyder slik:
«Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av
revisjonen, foretar kommunestyret eller /fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra
kontrollutvalget.»
Dette er også en sak som sekretariatet må være i stand til å hjelpe kontrollutvalget med. Det
går frem av forskriftens § 20 at valg av revisor skal skje etter innstilling fra kontrollutvalget.
Dette går også frem av kommunelovens § 78.4.
Dersom sekretariatet ikke innehar nødvendig juridisk spisskompetanse på lov om offentlige
anskaffelser mv. bør sekretariatet inngå avtale med kompetent juridisk miljø som kan bistå
med å kvalitetssikre alle delene i arbeidet med konkurranseutsettingen. Dette kan f.eks. skje
ved at man kjøper denne tjenesten i markedet. Det kan også skje ved at man får «låne» en
person med juridisk kompetanse på området i innkjøpsavdelingen i kommunen eller
fylkeskommunen. Denne personen må i tilfelle rapportere til kontrollutvalget via sekretariatet
og ikke til rådmann/fylkesrådmann i denne saken.
Sekretariatet må kunne bidra med dette i en slik prosess:
• Lage sak til kommunestyret for å få nødvendig fullmakt til kontrollutvalget for å kjøre
prosessen
• Utarbeide forslag til konkurransegrunnlag som blir godkjent av kontrollutvalget
• Kunngjøring av konkurransen på Doffin mv.
• Åpning av tilbud og vurdere om kvalifikasjonskrav er innfridd
• Evaluering av tilbud
• Utarbeiding av anskaffelsesprotokoll
• Legge frem forslag til evaluering av tilbudene for kontrollutvalget
• Legge frem forslag til kontrollutvalget på innstilling til valg revisor
• Sørge for at kommunestyret gjør endelig vedtak om valg av revisor
• Skrive tildelingsbrev
• Behandle eventuelle klager

8.3. Valg av sekretariatsordning
I forskrift om kontrollutvalg § 20 står det bl.a. dette:
«Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand
som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov.»
I forbindelse med lovendringen som kom i 2004, som regulerer at kontrollutvalget skal ha
sekretariat som er uavhengig av både revisjon og administrasjon, ble det etablert forskjellige
sekretariatsordninger rundt om i landet. Siden den gang har det i liten grad vært aktuelt å
vurdere ordningene på nytt.

17

41/20 Rutiner for kontrollutvalgets arbeid - 20/00174-1 Rutiner for kontrollutvalgets arbeid : Veileder - sekretariat for kontrollutvalg

I forbindelse med kommune- og regionreformen har det imidlertid igjen aktualisert seg at
man må vurdere fremtidig sekretariatsordning for kontrollutvalgene i de berørte kommunene.
I dette arbeidet vil det ikke alltid være hensiktsmessig at kontrollutvalget ber sekretariatet sitt
om hjelp til å utrede saken fordi det lett kan oppstå habilitetsproblemer. Kontrollutvalget bør
enten utrede saken selv eller kjøpe tjenesten eksternt. Etter FKT sin mening kan bruk av
settesekretariat i denne sammenhengen være habilitetsmessig uheldig. Dette fordi det
aktuelle sekretariatet i neste omgang kan være en aktuell leverandør hvis det blir valgt å
konkurranseutsette sekretariatet. Det vil også være uheldig om settesekretariatet får innsyn i
konkurrenters tilbud og enhetspriser.
Det er inndelingsloven som gjelder i forbindelse med kommunesammenslåinger og i den står
det i § 26 bl.a. dette:
«Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også
tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av
innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i
interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.
Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå
kontrollutvala.»
Det er følgende ordninger som er aktuelle:
1. Ansette egen sekretær (ansatt i kommunen)
2. Delta i interkommunalt samarbeid om sekretariat for kontrollutvalget (IKS, § 27 e.l.)
3. Inngå avtale med ekstern part i markedet (konkurranseutsetting)
FKT mener at to kommuner som ivaretar sekretariatsordningen for hverandre ikke er en god
måte å løse oppgaven på. Dette fordi det vil være svært krevende å sikre nødvendig
uavhengighet, kompetanse og kapasitet. Videre mener FKT at revisjonsfirmaer heller ikke
bør velges som sekretær for kontrollutvalget da de med det vil kunne få innsyn i
konkurrenters forretningshemmeligheter og enkeltpriser i forbindelse med
konkurranseutsetting av revisjon og evaluering av innkomne tilbud.
Kommuner som skal slå seg sammen, og som er deltaker i samme interkommunale
samarbeid, kan fortsette denne ordningen. Det samme vil gjelde dersom de berørte
kommunene har sekretærer for kontrollutvalget som er ansatt i kommunen. Det vil i begge
disse tilfellene etter FKT sin mening være hensiktsmessig at kontrollutvalgene legger frem
sak til kommunestyret/fellesnemda med innstilling om å fortsette ordningen.
Dersom de berørte kommunene har forskjellige ordninger må kontrollutvalget utrede saken
på nytt hvor de tre alternativene som er omtalt over må vurderes opp mot hverandre.
Kontrollutvalget må på bakgrunn av saksutredningen innstille overfor
kommunestyret/fellesnemnda på valg av ordning.

8.4. Valg av sekretær
Dersom kontrollutvalget innstiller på kjøp av sekretariatstjenester i markedet, må
kontrollutvalget sette i gang prosess med konkurranseutsetting tilsvarende som for valg av
revisor som er omtalt i punkt 8.2. I dette arbeidet kan ikke kontrollutvalget be nåværende
sekretariat om hjelp til å utrede saken, eller vurdere de innkomne tilbudene, da sekretariatet
kan være en av flere potensielle tilbydere. Kontrollutvalget må da enten gjøre dette arbeidet
selv eller kjøpe denne tjenesten eksternt.
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9. Kontrollutvalget sin rolle i fm. kommunesammenslåing
Kommunesammenslåinger medfører at kontrollutvalget får en del oppgaver som de får
ansvar for å gjennomføre før sammenslåingen. Dette dreier seg bl.a. om disse oppgavene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg av revisor for fellesnemnda
Valg av revisjonsordning for ny kommune, se punkt 8.1
Eventuelt valg av revisor for ny kommune, se punkt 8.2
Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i ny kommune, se punkt 8.3
Eventuelt valg av sekretær for kontrollutvalget i ny kommune, se punkt 8.4
Følge opp internkontroll i nåværende kommune
Holde seg oppdatert om status i planleggingen av den nye kommunen
o Spesielt fokus på at internkontrollen blir ivaretatt
Samordning av rullering av plan for forvaltningsrevisjon i kommunene som skal slås
sammen
Samordning av rullering av plan for selskapskontroll i kommunene som skal slås
sammen

Dette er oppgaver som kontrollutvalget må kunne forvente at sekretariatet bistår med.

10.

Folkevalgtopplæring for kontrollutvalget

Nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer trenger opplæring. Også de som er gjenvalgt kan ha
godt av en repetisjon av lover og regler, oppgaver og roller. Det kan ha skjedd endringer i
løpet av fire år som er viktig at alle får med seg.
Opplæringen bør starte allerede ved at nye medlemmer får en hyggelig velkomstmail som
inneholder lenke til Kontrollutvalgsboken. Dette betyr at sekretariatet aktivt bør innhente
opplysninger om nye medlemmer umiddelbart etter valget. Det er ikke alltid kommunene er
like raske med å sende ut informasjon og ofte er ikke informasjonen tilstrekkelig. Allerede i
velkomstmailen bør det opplyses om folkevalgtopplæring for kontrollutvalg. Det er naturlig at
sekretariatet står for planleggingen og leder selve gjennomføringen. Flere sekretariat kan
med fordel samarbeide hvis det er naturlig. Det bør settes av minst en hel dag. Noen
sekretariater gjennomfører folkevalgtopplæring over 2 dager med overnatting. Da vil man i
tillegg oppnå positive effekter av det sosiale samværet om kvelden.
Et eksempel på program:
• Kommunen og egenkontrollen, gjennomgang av lov og forskrift
• Kontrollutvalgets rolle sett fra både kontrollutvalgets, ordførers og
rådmannsperspektiv
• Kort innføring i regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Selv om man kommer gjennom de viktigste temaene i løpet av en opplæringsdag, så vil det
alltid være behov for å gå i dybden på noen tema. Her kan både kompetansen og
interessene være ulik fra utvalg til utvalg, og det kan derfor være lurt å planlegge egne bolker
med opplæring i utvalgene, det første og eller andre møtet.
Midt i valgperioden kan det med fordel arrangeres oppfølgingssamling som er lagt til rette for
viderekomne kontrollutvalgsmedlemmer.
Aktuelle tema kan være:
• Rolleavklaring og rolleforståing, erfaringer så langt
• Misligheter og korrupsjon i kommunesektoren
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•
•
•

Habilitet
Hvordan få til gode bestillinger på forvaltningsrevisjon
Siste nytt fra kontroll og tilsyn

For kontrollutvalgene er det to årlige fagkonferanser som er særlig aktuelle; Norges
Kommunerevisorforbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse i februar og Forum for
Kontroll og Tilsyn (FKT) sin fagkonferanse i juni. Sekretariatet bør oppfordre medlemmene i
kontrollutvalget til å delta på disse konferansene. Her kan de bli faglig oppdaterte, knytte
kontakter og utveksle erfaringer med kontrollutvalgsmedlemmer fra andre kontrollutvalg i
landet.

11. Årsmelding
Det er vanlig at kontrollutvalget får årsmeldingen til behandling i starten av nytt år.
Årsmeldingen bør ha en utforming som innbyr til lesning hos kommunestyret, og et innhold
som er relevant for året som er gått.
En årsmelding kan for eksempel inneholde disse punktene:
1. Formål og oppgaver for kontrollutvalget
2. Sammensetning av kontrollutvalget
3. Sekretariatsordningen
4. Revisjonstjenesten
5. Om virksomheten i året som er gått, møter, antall saker etc
6. Opplæring, hvem som har vært på kurs, konferanser
7. Bedrifts/virksomhetsbesøk
8. Gjennomført regnskapsrevisjon
9. Gjennomført forvaltningsrevisjon
10. Gjennomført selskapskontroll
11. Andre saker, henvendelser, tips ol
12. Oppfølging av tidligere gjennomførte revisjoner
Når årsmeldingen skal behandles i kontrollutvalget bør saken fra sekretariatet inneholde en
innstilling til kommunestyret. Årsmeldingen skal behandles i kommunestyret fordi den må
betraktes som en årlig pliktmessig rapportering om arbeidet, fra kontrollutvalget til
kommunestyret.

12. Målform
Alle kommuner og fylkeskommuner er underlagt Lov om målbruk i offentleg teneste (mållova)
der det går frem dette av § 1:
«Bokmål og nynorsk er likeverdige målformer og skal vere jamstelte skriftspråk i alle organ
for stat, fylkeskommune og kommune. Når privat rettssubjekt gjer vedtak eller gjev føresegn
på vegner av stat, fylkeskommune eller kommune, skal det i denne samanhengen reknast for
slikt organ.»
Det betyr at sekretariatet må kunne kommunisere skriftlig både på bokmål og nynorsk.
Målformen i den aktuelle kommunen vil være avgjørende for hvilken målform som skal
benyttes.
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13. Aktuelle lenker
Deloitte rapport om «Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat» fra 2014:
http://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalg/evaluering-av-kontrollutvalg-og-kontrollsekretariat
Forslag til ny kommunelov Prop.46 L (2017-2018):
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/sec26#KAP26-3
Kontrollutvalgsboken: http://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalgssekretariat/kontrollutvalgboka2-utgave
Kommuneloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=kommuneloven
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner: https://lovdata.no/forskrift/200406-15-905
Merknad til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/rus/2004/0007/ddd/pdfv/214477vedlegg_1.pdf
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner: https://lovdata.no/forskrift/2004-06-15904
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00168-1
Kjell Tore Wirum

Saksgang
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REFERAT OG ORIENTERINGER

Forslag til vedtak/innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:
Referatsaker (RS):

Orienteringssaker (OS):
OS 18/20

Oversikt over saker til behandling 2020, pr 20.08.2020 (vedlagt)
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Kontrollutvalget i
Frogn kommune
A jour pr 20.08.2020

Oversikt over saker til behandling 2020
Følgende rapportering
legges frem fortløpende
Møte nr./ dato, sted
1/20
(22.01.2020 kl. 14:00)
Møterom Fraunar,
Frogn rådhus

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

3/20
(06.05.2020 kl. 14:00)
Fjernmøte via Teams/
Frogn rådhus

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5/20
(25.06.2020 kl. 14:00)
Møterom Fraunar,
Frogn rådhus
6/20
(26.08.2020 kl. 14:00)
Møterom Filisterkroken,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkjenning av protokoll fra møte 22.januar 2020
Orientering om status for Badeparken
Orientering om status for Bølgenprosjektet
Orientering om status for plan- og byggesak i Frogn kommune
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Helse- og
omsorgstjenesten i Frogn kommune
Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024
Kontrollutvalgets årsrapport 2019
Møteplan 2.halvår 2020
Referat og orienteringer
Godkjenning av protokoll fra 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
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
Godkjenning av protokoll fra møte 3.juni 2020
Frogn kommunes kjøp av presteboligen
Oppfølging av kommunestyrevedtak – Drøbak Frogn Idrettsarena KF
Referat og orienteringer
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Kurs i økonomistyring og revisjon
Skifte av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
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Frogn rådhus

7/20
(30.09.2020 kl. 14:00)
Møterom Fraunar,
Frogn rådhus

8/20
(04.11.2020 kl. 14:00)
Møterom Fraunar,
Frogn rådhus
9/20
(02.12.2020 kl. 14:00)
Møterom Fraunar,
Frogn rådhus
2020
(ikke fordelt)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Rutiner for kontrollutvalgets arbeid
Referat og orienteringer
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Økonomirapport 2.tertial 2020
Revisjonsplan 2020 (m/uavhengighetserklæring)
Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019 (frist: 15.09.2020)
Budsjett for kontroll og revisjon 2021
Referat og orienteringer
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Referat og orienteringer
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Kontrollutvalgets årsplan 2021
Referat og orienteringer
Eventuelt

•

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – prosjektstyring og
investeringsbeslutninger i Frogn kommune (frist 11.02.2020)
Vurdere dialogmøte med

•

o
o

o

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

Forslag til vedtak/innstilling:
.
Vedlegg:
.

Saksframstilling:
Saker/temaer under Eventuelt bør spilles inn til kontrollutvalgets leder eller
sekretariat før møtet.
Vedtak treffes som regel ikke under denne posten.
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