Kontrollutvalget i Frogn kommune
Dato:

30.09.2020 kl. 14:00

Sted:

Møterom Fraunar, Frogn rådhus

MØTEINNKALLING
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.
Møtedokumenter er også publisert på www.follofiks.no.
Saker til behandling
PS 44/20
PS 45/20
PS 46/20
PS 47/20
PS 48/20
PS 49/20
PS 50/20
PS 51/20
PS 52/20

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport
- Tidlig innsats og forebygging i Frogn kommune
Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019
Revisjonsplan 2020
Forenklet etterlevelseskontroll 2020
Tema for forvaltningsrevisjon 2021
Budsjett for kontrollarbeidet 2021
Møteplan 2021
Referat og orienteringer
Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren,
e-post: kjewir@lorenskog.kommune.no.
Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.
Lørenskog, 23.09.2020
Eva Anderssen/s./
Leder

Viken
kontrollutvalgssekretariat IKS

Postadresse:
Postboks 304
1471 LØRENSKOG
e-post: post@rokus.no

Besøksadresse:
Lørenskog rådhus
Hasselveien 6
1470 LØRENSKOG
nettside: www.rokus.no

Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsekretær

Tlf./mobil: 92 88 33 92

Saksliste
Saker til behandling
44/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Tidlig innsats og forebygging i Frogn kommune

3

45/20 Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019

22

46/20 Revisjonsplan 2020

26

47/20 Forenklet etterlevelseskontroll 2020

55

48/20 Tema for forvaltningsrevisjon 2021

78

49/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021

89

50/20 Møteplan 2021

100

51/20 Referat og orienteringer
52/20 Eventuelt

104
152

Tidlig innsats og forebygging i Frogn kommune - 20/00292-2 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Tidlig innsats og forebygging i Frogn kommune : Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Tidlig innsats og forebygging i Frogn kommune

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00292-2
Kjell Tore Wirum

Saksgang
Kontrollutvalget i Frogn kommune

PS 44/20

Møtedato
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OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT
- TIDLIG INNSATS OG FOREBYGGING I FROGN KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten Tidlig innsats og forebygging oppvekst i Frogn
kommune, til orientering.
Vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport Tidlig innsats og forebygging - rådmannens
tilbakemelding

Saksframstilling:
Lovgrunnlag
•
•
•

Kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav e)
Kommuneloven § 23-5
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5

Bakgrunn for saken
Frogn kommunestyre vedtok 30.03.2020 i sak 16/20 Sak fra kontrollutvalget til
kommunestyret: Forvaltningsrevisjonsrapport - Tidlig innsats og forebygging
oppvekst i Frogn kommune følgende:
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Tidlig innsats og forebygging
oppvekst, og ber rådmannen følge opp anbefalingene fra revisjonen:
• Gå gjennom og oppdatere planverket for å sikre at riktige versjoner av planene er
tilgjengelig for de ansatte og innbyggerne.
• Formalisere og tydeliggjøre Enhet for psykososialt arbeid sitt ansvar for tidlig innsats,
herunder tydeliggjøre roller og ansvar i det forebyggende arbeidet i kommunen.
• Sørge for at feedback-system implementeres i samsvar med plan.
• Gjennomføre tiltak for å redusere saksbehandlingstiden på sakkyndige vurderinger,
herunder etablere et hensiktsmessige retningslinjer for å avklare og avtale når PPT skal
ta imot henvendelser om sakkyndige vurderinger fra skolene og barnehagene.
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•

Generelt utforme hensiktsmessige rutiner for samarbeid på tvers av tjenester, og
spesielt iverksette tiltak for å forbedre samarbeidet mellom:
o Kulturenheten og andre enheter med barn og unge.
o Enhet for psykososialt arbeid og skolene, herunder iverksette tiltak for å sikre
at fagkompetanse i Enhet for psykososialt arbeid kobles på sakene skolene ikke
klarer å løse på egenhånd.
• Iverksette tiltak for i større grad sette kommunens samlede kompetanse i system
innenfor forebyggende arbeid.
• Vurdere å etablere et lavterskeltilbud som kan drive oppsøkende virksomhet rettet mot
barn og unge i risikosoner, som for eksempel utekontakter.
• Vurdere å iverksette tiltak for å styrke det forebyggende arbeidet i skolene.
• Det iverksettes en modell for samhandling mellom alle enheter som møter barn og
unge. Dette innebærer EPA, skole, barnehage, kultur og idrett. Det skal vurderes en
modell som innebærer én vei inn, men at alle som møter barn og unge skal ha
kompetanse til å oppdage at et barn eller ungdom strever, og kunnskap om hvor denne
veien inn til tjenesteområdet er.
• I arbeidet med denne samhandlingsmodellen skal brukerne av tjenestene få muligheten
til å påvirke gjennom tilbakemeldinger.
• Informasjon om den foreløpige prosessen med modellen presenteres sammen med den
øvrige tilbakemeldingen til kontrollutvalget og HOK
2. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget vedrørende
arbeidet med anbefalingene, innen 6 måneder. Kommunestyret ber om at tilbakemeldingen
også redegjør for den samlede organiseringen og struktureringen av arbeidet med tidlig
innsats
3. Anbefalingene i revisjonsrapporten om tidlig innsats følges opp løpende i de kommende
tertialmeldinger, første gang høsten 2020 og deretter gjennom hele perioden 2021-23.
Anbefalingene i revisjonsrapporten om tidlig innsats følges opp løpende i HOK, første gang
høsten 2020 og deretter 2 ganger pr. halvår

Rådmannens tilbakemelding
Rådmannens tilbakemelding, datert 11.09.2020, følger vedlagt. Vedlagt følger også
saksutskrift fra Hovedutvalget for oppvekst og kultur sitt møte 01.09.2020 sak 24/20.
Anbefalingene i rapporten inneholdt 10 punkter. Da flere av punktene henger
sammen og tiltakene går over i hverandre, har rådmannen valgt å systematisere
anbefalingene i 7 hovedpunkter/fokusområder som kommunen ønsker å ha fokus på:
1. Planverk
2. Tverrfaglig samarbeid rundt tidlig innsats og forebygging
a) Formalisering av ansvar, roller og kompetanse
b) Aktører i det tverrfaglige samarbeidet
c) Samhandlingsmodeller
3. Samarbeid rundt spesialundervisning mellom PPT, barnehage og skole
4. Forebyggende arbeid i Barnehagen
5. Forebyggende arbeid i Frognskolen
6. Plan for bruk av tilbakemeldingsverktøyet FIT
7. Samordning av lokalt rus og kriminalitetsforebyggende (SLT) arbeid i kommunen

Det er redegjort for status rundt prosessen med å følge opp disse.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den formening at rådmann i hovedsak har svart opp de
anbefalinger som fremkommer i rapporten samt kommunestyrets vedtak.

2

Tidlig innsats og forebygging i Frogn kommune - 20/00292-2 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Tidlig innsats og forebygging i Frogn kommune : Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Tidlig innsats og forebygging i Frogn kommune

Sekretariatet registrerer at enkelte forhold skal bli ferdigstilt eller iverksatt i løpet av
2020.
Sekretariatet er av den formening at det kan være hensiktsmessig å få en ny
tilbakemelding på disse hovedpunktene/fokusområdene, herunder spesielt punkt 1,
2b), 2c), 6 og 7.
Imidlertid har kommunestyret vedtatt at anbefalingene i rapporten skal følges opp
løpende i de kommende tertialmeldingene, første gang høsten 2020 og deretter
gjennom hele perioden 2021-23.
Avslutning
Rådmann eller den han bemyndiger, inviteres til å delta under kontrollutvalgets møte
for å kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
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Frogn kommune
Enhet for HR, politisk sekretariat og service - Politisk sekretariat
VIKUS - Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 304
1471 LØRENSKOG

Deres ref.

Vår ref.
19/02318-13

Saksbehandler
Anne Lise Larsson

Dato
11.09.2020

Forvaltningsrevisjonsrapport "Tidlig innsats og forebygging" rådmannens tilbakemelding
Kommunestyret behandlet den 30.3.2020 saken «Forvaltningsrevisjonsrapport –
Tidlig innsats og forebygging. Oppvekst i Frogn kommune» den 30. mars 2020.
Vedtakets punkt 2 og 3 lyder slik:
«2. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget
vedrørende arbeidet med anbefalingene, innen 6 måneder. Kommunestyret ber om
at tilbakemeldingen også redegjør for den samlede organiseringen og struktureringen
av arbeidet med tidlig innsats.
3. Anbefalingene i revisjonsrapporten om tidlig innsats følges opp løpende i de
kommende tertialmeldinger, første gang høsten 2020 og deretter gjennom hele
perioden 2021-23.
Anbefalingene i revisjonsrapporten om tidlig innsats følges opp løpende i HOK, første
gang høsten 2020 og deretter 2 ganger pr. halvår».
Rådmannen la frem saken «Rapportering om oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapport Tidlig innsats og forebygging i Frogn kommune» for
hovedutvalget for oppvekst og kultur den 1. september, som en oppfølging av siste
setning i punkt 3, vedtaket av den 30. mars. Saksfremlegget er også rådmannens
skriftlige tilbakemelding til kontrollutvalget, jf. punkt 2 i vedtaket av den 30. mars.
Vedlagt følger saksutskriften fra behandlingen, herunder saksfremlegget.

Med hilsen

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

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

Telefon
Telefaks

64 90 60 00

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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Harald Karsten Hermansen
Rådmann
Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlegg:
Saksutskrift HOK sak 24-20
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Frogn kommune

Saksutskrift
Rapportering om oppfølging av forvaltningsrevisjonenes rapport
Tidlig innsats og forebygging i Frogn kommune.
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/02318-8
Ingerlise Skarø

Saksgang
1 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 20-23

Møtedato
01.09.2020

Saknr
24/20

Hovedutvalget for oppvekst og kulturs behandling 01.09.2020:
På vegne av Venstre ba Line Nyhus Skuterud om følgende protokolltilførsel:
«Vi ser i denne rapporten at rådmannen har kommet godt i gang med arbeidet etter
kommunestyrevedtaket av 30.3.2020. Vi har sansen for inndelingen i 7 fokusområder,
og leser med glede at Venstres arbeid for å få tilbake SLT-funksjonen i kommunen har
båret frukter. Vi har tro på at en oppvekstplan vil være en god paraply for de planene vi
allerede har innen dette området, og kan synliggjøre f.eks. felles satsningsområder,
samhandlingsmodeller og en viktig del av vedtaket som vi ba om; synliggjøring av
inntaksrutiner, der Venstre ser for seg at det vil være hensiktsmessig for alle parter at
det er én vei inn til hjelp for unge og deres familier. Så vi vil i forbindelse med
planstrategien foreslå at det utarbeides en oppvekstplan, men ingen forslag til denne
saken».
Votering (10 representanter til stede):
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalget for oppvekst og kulturs vedtak 01.09.2020:
Hovedutvalget tar rådmannens tilbakemelding på revisjonsrapporten «Tidlig innsats og forebygging til
barn og unge» til orientering.

Saksutskriften bekreftes
Frogn, 9.september 2020

Anne Lise Larsson
Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

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

Telefon
Telefaks

64 90 60 00
64 90 60 01

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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Tidligere behandlinger

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalget tar rådmannens tilbakemelding på revisjonsrapporten «Tidlig innsats og forebygging til
barn og unge» til orientering.

Sammendrag:
Rådmannen har, etter vedtak i kommunestyret 30.3.2020, gjennomgått forvaltningsrevisjonenes
rapport «Tidlig innsats og forebygging til barn og unge i kommunen». Rapporten er en status rundt det
arbeidet som gjøres av kommunen på dette området. Ut fra et helhetlig bilde er mye av det som
etterspørres allerede på plass og beskrevet i faktadelen, der trengs økt synliggjøring og tilgjengelighet.
Anbefalingene viser noen forbedringspotensialer og forslag til tiltak som rådmannen synes er nyttige,
med mulighet til å ta tak i. Enhetene som jobber med målgruppen er i gang med å utvikle og forbedre
samhandlingen for tidlig innsats. Tverrfaglig arbeid rundt planverk, evaluering, modell for samhandling
og nye rutiner krever aktiv innsats fra alle aktører, med felles strategi og kontinuerlig oppfølging over
tid. Dette vil være et prioritert arbeid for enhetene fremover i et to års perspektiv. Status for arbeidet vil
gis i samme tidsrom.
Rådmannen mener at det som er beskrevet som status i saken følger opp rapportens anbefalinger.
Denne saken er rådmannens første tilbakemelding rundt arbeidet med anbefalingene. Fremover vil
rådmannen følge opp anbefalingene i forbindelse med tertialrapportene i perioden 2021-23.
Rådmannen vil komme med orientering to ganger årlig, i mars og september, ut 2022. Neste
tilbakemelding i HOK er mars 2021.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget behandlet saken «Forvaltningsrevisjonsrapport – Tidlig innsats og forebygging.
Oppvekst i Frogn kommune» 22.01.20. Saken ble lagt frem for kommunestyret med innstilling fra
kontrollutvalget 30.03.20. Kommunestyret gjorde følgende vedtak i saken:
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Tidlig innsats og forebygging oppvekst,
og ber rådmannen følge opp anbefalingene fra revisjonen:
 Gå gjennom og oppdatere planverket for å sikre at riktige versjoner av planene er
tilgjengelig for de ansatte og innbyggerne.
 Formalisere og tydeliggjøre Enhet for psykososialt arbeid sitt ansvar for tidlig innsats,
herunder tydeliggjøre roller og ansvar i det forebyggende arbeidet i kommunen.
 Sørge for at feedback-system implementeres i samsvar med plan.
 Gjennomføre tiltak for å redusere saksbehandlingstiden på sakkyndige vurderinger, herunder
etablere et hensiktsmessige retningslinjer for å avklare og avtale når PPT skal ta imot
henvendelser om sakkyndige vurderinger fra skolene og barnehagene.

Frogn kommune
Vår ref.: 19/02318
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Generelt utforme hensiktsmessige rutiner for samarbeid på tvers av tjenester, og spesielt
iverksette tiltak for å forbedre samarbeidet mellom:
o Kulturenheten og andre enheter med barn og unge.
o Enhet for psykososialt arbeid og skolene, herunder iverksette tiltak for å sikre at
fagkompetanse i Enhet for psykososialt arbeid kobles på sakene skolene ikke klarer å
løse på egenhånd.
Iverksette tiltak for i større grad sette kommunens samlede kompetanse i system innenfor
forebyggende arbeid.
Vurdere å etablere et lavterskeltilbud som kan drive oppsøkende virksomhet rettet mot barn
og unge i risikosoner, som for eksempel utekontakter.
Vurdere å iverksette tiltak for å styrke det forebyggende arbeidet i skolene.
Det iverksettes en modell for samhandling mellom alle enheter som møter barn og unge.
Dette innebærer EPA, skole, barnehage, kultur og idrett. Det skal vurderes en modell som
innebærer én vei inn, men at alle som møter barn og unge skal ha kompetanse til å oppdage
at et barn eller ungdom strever, og kunnskap om hvor denne veien inn til tjenesteområdet er.
I arbeidet med denne samhandlingsmodellen skal brukerne av tjenestene få muligheten til å
påvirke gjennom tilbakemeldinger.
Informasjon om den foreløpige prosessen med modellen presenteres sammen med den
øvrige tilbakemeldingen til kontrollutvalget og HOK.

2. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget vedrørende
arbeidet med anbefalingene, innen 6 måneder. Kommunestyret ber om at tilbakemeldingen også
redegjør for den samlede organiseringen og struktureringen av arbeidet med tidlig innsats.
3. Anbefalingene i revisjonsrapporten om tidlig innsats følges opp løpende i de kommende
tertialmeldinger, første gang høsten 2020 og deretter gjennom hele perioden 2021-23.
Anbefalingene i revisjonsrapporten om tidlig innsats følges opp løpende i HOK, første gang
høsten 2020 og deretter 2 ganger pr. halvår.

Alternativer:
1) Som innstillingen.
2) Saken sendes tilbake til rådmannen med følgende føringer:
……

Økonomiske konsekvenser:
Rådmannen forutsetter at anbefalingene kan gjennomføres innenfor de vedtatte rammene for de
aktuelle enhetene.

Vurdering:

Overordnet
målsetting for kommunen er å sikre målrettet, kvalitativt god og helhetlig innsats i det forebyggende
arbeidet rettet mot barn og unge og deres familier. Alle enheter må samarbeide rundt identifisering og
hjelpetiltak overfor utsatte grupper, og rette innsatsen mot å forebygge utvikling av ulike problemer.
Kommunen jobber kontinuerlig med å utvikle og tilpasse tjenestene, og tilbyr i dag et bredt og godt
tilbud til målgruppen. Dette er godt dokumentert i ulike planer, veiledere og rutiner. Etter gjennomgang
av rapporten og de anbefalingene som gis, ser rådmannen at kommunen har forbedringspotensial på

Frogn kommune
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noen områder. For flere av anbefalingene trengs økt synliggjøring av eksisterende tilbud for å gjøre disse
mer kjent for alle, og sikre at de brukes i praksis.
Anbefalingene i rapporten inneholder 10 punkter. Flere av punktene henger sammen og tiltakene går
over i hverandre. Rådmannen har valgt å systematisere anbefalingene i 7 hovedpunkter som kommunen
ønsker å ha fokus på. Det vil redegjøres for status rundt prosessen med å følge opp disse.

Fokusområder
1. Planverk
2. Tverrfaglig samarbeid rundt tidlig innsats og forebygging
a) Formalisering av ansvar, roller og kompetanse
b) Aktører i det tverrfaglige samarbeidet
c) Samhandlingsmodeller
3. Samarbeid rundt spesialundervisning mellom PPT, barnehage og skole
4. Forebyggende arbeid i Barnehagen
5. Forebyggende arbeid i Frognskolen
6. Plan for bruk av tilbakemeldingsverktøyet FIT
7. Samordning av lokalt rus og kriminalitetsforebyggende (SLT) arbeid i kommunen
1. Planverk

Frogn kommune jobber nå med ny planstrategi. I den forbindelse er det startet en prosess for å vurdere
behovet for å utarbeide egen strategisk plan for oppvekst (oppvekstplan). I kommuneplanenes
samfunnsdel, er folkehelse og livsmestring sentrale satsningsområder. I forhold til tidlig innsats og
forebygging kan en oppvekstplan være med på å forankre dette arbeidet bedre, tydeliggjøre mål og
strategier for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel, og synliggjøre den samlende innsatsen
rettet mot barn og unge. Den endelige planstrategien forventes vedtatt av kommunestyret ved årets
slutt.
Forvaltningsrevisjonen påpekte at det trengs formalisering og tydeliggjøring av Enhet for psykososialt
sitt ansvar for tidlig innsats, og etterspurte en samhandlings modell mellom alle enheter som møter
barn og unge. En oppvekstplan som synliggjør dette vil kunne dekke dette behovet og være et bra
utgangspunkt for å sette kommunenes samlende tverrfaglige kompetanse i et bedre system.
Kommunen har en omfattende mengde planer, retningslinjer og tiltak rettet mot tidlig innsats. Alle
enheter er nå pålagt gjennomgang av eget planverk. EPA, barnehage og Frognskolen har utarbeidet
oversikt over alle fagplaner, veiledere og rutiner. Høsten 2020 skal det gjennomgås hvilke planer som
skal videreføres, lage årshjul for revisjon og sikre at riktige versjoner ligger ute. Materialet må være
tilgjengelig på de riktige plattformene, og være lett tilgjengelig for både innbyggere, samarbeidspartnere
og ansatte. Interne rutiner og prosedyrer skal finnes i kommunenes kvalitetssystem Compilo, planer og
handlingsveiledere skal være tilgjengelige på kommunenes nettsider og intranett. Arbeidet med dette er
planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2020.
1. Tverrfaglig samarbeid rundt tidlig innsats og forebygging
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a) Formalisering av ansvar, roller og kompetansen med alle aktører som jobber med barn og
unge.
I Frogn kommune er ansvaret for tidlig innsats og forebyggende arbeid med barn, unge og familier
fordelt mellom flere enheter. Arbeidet utføres av ulike tjenester, på tvers av enheter, der alle innehar
spesifikk fagkompetanse rettet mot målgruppen. Alt arbeid baserer seg på fellesskaps kommunens
verdier, eierskap, likeverd og myndiggjøring.
Kommunenes samlende kompetanse rettet mot målgruppen finnes i enhetene Barnehage, Frognskolen,
Psykososialt arbeid, Kultur og frivillighet, i Helse, omsorg, koordinering, Tilrettelagte tjenester og NAV.
Samhandling internt, og eksternt, er vesentlig for å sikre helhet og sammenhengende tjenester.
Kommunen jobber kontinuerlig for å utvikle og forbedre tjenestene til det beste for innbyggerne ved å
tilpasse organisasjonsstruktur, modeller og rutiner knyttet til dette arbeidet. Det finnes i dag flere
avtaler, modeller og rutiner knyttet til samhandlingen i kommunen, men erfarer at det er behov for å
styrke samhandlingen mellom enkelte av tjenestene ytterligere. Våren 2020 har det vært gjennomført
kartleggingsmøter mellom flere av disse aktørene som vil danne grunnlag for formaliseringen av dette
arbeidet. Målsettingen er å få på plass bedre rutiner rundt samhandlingen og sikre at alle er kjent med
hele kommunenes tilbud til barn og unge og vet hvor de skal henvende seg for hjelp.
Rådmannen anbefaler å forankre det spesielle ansvaret for å koordinere den samlede innsatsen som er
delegert til enhet for psykososialt arbeid (EPA) i en eventuell oppvekstplan.
b) Aktører i det tverrfaglige samarbeidet
Ny organisering av enhet for psykososialt arbeid
Frogn kommune fikk sin nåværende organisering 1.9.2017. I 2018 ble enhet for psykososialt arbeid
omorganisert med ny struktur etter alder 0-5 år og 6-17 år, og på tvers av tjenester for barn, unge,
familier og voksne. Hensikten er å sikre tverrfaglig arbeid der det trengs, å samarbeide bedre på tvers av
fag tjenester og utnyttete enhetens kompetanse bedre. Organiseringen skal sikre en vei inn til
tjenestene. Det er nå startet opp en prosess med å evaluere den nye organisasjonsstrukturen.
Prosessen vil involvere ansatte i enheten og brukere av tjenestene, og er forventet avsluttet innen
utgangen av 2020.
I Frogn kommune har flere enheter og tjenester ansvar for, og samhandler rundt, tidlig innsats og
forebygging. Her er en kort beskrivelse av ansvaret disse enhetene har pr i dag:
Enhet for psykososialt arbeid, Barnehage, Frognskolen, Kultur og frivillighet, Helse, omsorg og
koordinering, Tilrettelagte tjenester og NAV.
Enhet for psykososialt arbeid har ansvar for:
- Å gi juridiske forsvarlige og gode tilbud til befolkningen fra svangerskap til livets slutt etter
mange ulike lov -og regelverk, herunder: Forvaltningsloven, Helse- og
omsorgstjenesteloven, Helsepersonelloven, Pasient -og brukerrettighetsloven, Lov om
barneverntjenester, Lov om barn og foreldre, Barnehageloven og Opplæringsloven.
Enheten drifter følgende lovpålagte tjenester:
- Helsestasjonstjenester til sped og småbarn, jordmortjenester til gravide, skolehelsetjenester
til barn, ungdom og unge voksne opp til 23 år.
- Psykiske helse- og rustjenester til voksne med og uten egne barn som har milde til
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-

alvorlige psykiske vansker 0-100 år.
Barneverntjenester til barn og unge 0-25 år.
Pedagogisk-psykologiske tjenester til barn 0 år og ut grunnskole, samt til voksne/unge
voksne med særlige behov for tilrettelegging.

Overordnede mål og oppgaver:
- Å fremme psykisk og fysisk helse, seksuell helse, gode sosiale -og miljømessige forhold og
forebygge sykdom og skader.
- Kartlegge og identifisere utsatte og sårbare barn, unge, familier og grupper.
- Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.
- Iverksette ulike hjelpetiltak på universelt (til alle), selektivt (til noen grupper) og indikativt
(enkeltindivid) nivå.
- Arbeide forebyggende på individ, gruppe og systemnivå og bidra til tidlig innsats i
barnehager og skoler.
- Gi råd til barnehager og skoler om iverksetting av tiltak etter å ha utredet barn og unges
behov for spesialundervisning.
- Koordinering av kommunens arbeid rundt barn og unge.
- Ha oversikt over hvilke tiltak som er iverksatt rettet mot målgruppen.
- Ha tilbud til innbyggere med lette, moderate og omfattende rusvansker og/eller psykiske
vansker/lidelser.
- Botiltak for innbyggere med ulik grad av rusrelaterte og psykiske vansker.
Enhet for barnehage har ansvar for:

-

-

Å drifte de kommunale barnehagene i tråd med nasjonalt lovverk, være juridisk ansvarlig for
kvaliteten.
Barnehageenheten har rollen som barnemyndighet for både kommunale og private
barnehager. Dette innebærer å være godkjenning og tilsynsmyndighet for alle barnehager.

Opptak og tildeling av barnehageplasser, tilskudd til private barnehager og veiledning av
styrere i henhold til gjeldende regelverk.

Enhet for Frognskolen har ansvar for:

-

Gi barn og unge et godt opplæringstilbud i tråd med lovverk og nasjonale føringer.
Sikre tidlig god samhandling med andre aktører.
Ha en systematisk dialog med PPT, barnevern og andre instanser som skal bidra til god
kvalitet.
Samarbeide med enhet for kultur, slik at barn og unge får et helhetlig tilbud.
Ha en dialog med forebyggende politi, slik at skolen også kan bidra til et godt og trygt
ungdomsmiljø i kommunen.

Enhet for kultur og frivillighet har ansvar for å:
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-

Bidra til forebyggende arbeid for barn og unge primært mellom 10 – 18 år.
Bistå i samhandling med andre enheter der det er formålstjenlig for barn og unge.
Være en tilleggsressurs for skolene i forebyggende arbeid.
Være bindeledd mellom skole- og fritid for barn og unge.
Delta i samarbeidsforum med representanter fra kommunen, Frogn VGS og politiet.

Enhet for helse, omsorg og koordinering har ansvar for:
-

Behandle søknad/og fatte vedtak om individuell plan
Ha system for opplæring av koordinatorer
Ha oversikt over personer med individuell plan

Enhet for tilrettelagte tjenester har ansvar for:
-

Miljøarbeid/miljøarbeidertjeneste/praktisk bistand og opplæring, veiledning
Ansvar for å rekruttere og ansette støttekontakter og avlastere
Ansvar for omsorgslønn, dagtilbud og VTA/arbeidsplasser
IP koordinatorer for mennesker med utviklingshemming og/eller omfattende
funksjonshemminger

NAV har ansvar for:
-

Samarbeid med Oppfølgingstjenesten om å finne tilbud og ordninger for ungdom som
dropper ut av videregående skole
Samarbeid med komplementære enheter, som barneverntjenesten, boligkontoret og
psykisk helse og rus om sosialt arbeid og støtte til familier som sliter
Sørge for en mest mulig stabil og verdig bosituasjon for familier med barn med
utgangspunkt i de nasjonale målene i «bolig for velferd»
Foreldreveiledning og oppfølging av flyktningfamilier
Ekstra fokus på barnefamilier og en egen strategi for bekjempelse av barnefattigdom

c) Samhandlingsmodeller
Det finnes mange samhandlingsplaner der flere enheter samarbeider om felles målsetting. Flere er
beskrevet i faktadelen i rapporten. Av disse er de mest omfattende planene kort beskrevet under;
Sammen om barn og unge
EPA har utarbeidet en handlingsveileder, «Sammen om barn og unge». Handlingsveilederen er et
praktisk verktøy for at alle ansatte som arbeider med barn og unge, eller deres foreldre, skal tidlig
identifisere barn og unge i risiko. Veilederen skal styrke oppdager- og handlingskompetansen hos
ledere og ansatte i kommunen, for at utsatte barn og unge oppdages tidlig og får tilpasset hjelp og
oppfølging. Denne ble sist revidert høsten 2019, og ligger ute i digital versjon på kommunenes
nettsider.
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Frognmodellen
Frognmodellen for tverrfaglig samhandling og tidlig innsats i aldersgruppen 0-5 år ble ferdigstilt våren
2020, og skal implementeres fra høsten 2020. Målsettingen med modellen er systematisk og tverrfaglig
samhandling mellom EPA og barnehagene. I modellen er det opprettet møtestruktur, rutiner og
målsettinger for arbeidet.
Plan for psykisk helsearbeid barn og unge.
EPA
har et overordnet ansvar for at det foreligger en plan for kommunens psykiske helsearbeid for barn og
unge. Planen forplikter alle enheter i kommunen som arbeider med målgruppen. Planen er nylig
revidert, og vil på nytt publiseres innen 2020 basert på innspillene fra behandlingen i hovedutvalget for
oppvekst og kultur.

Handlingsplan for arbeidet med vold i nære relasjoner
Plan
som omhandler enheter som kommer i kontakt med målgruppen, hvordan arbeide og samhandle rundt
vold i nære relasjoner.

Plan for alvorlig skolefravær
Planen
kalles «Hver dag teller», gjelder for barn i skolealder. Omhandler hvordan skole og samarbeidende
instanser skal arbeide i forhold til målgruppen.
TIBIR- Tidlig innsats for barn i risiko
Rådmannen
har nylig besluttet å satse på å etablere kompetanse innen TIBIR, et forskningsbasert program
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utarbeidet av nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). TIBIR er et program, tilpasset det
kommunale tjenestenivået, for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn. Det skal bidra
til å identifisere, forebygge og behandle atferdsproblemer hos barn i alderen 3-12 år og deres familier.
Dette skal skje på et tidligst mulig tidspunkt, på flere områder og på lavest mulige effektive innsatsnivå.
Som en start på dette arbeidet har Enhet for psykososialt arbeid begynt å utdanne tre PMTO-terapeuter,
med oppstart av opplæring i 2020, utsatt til høsten 2020 pga COVID-19. Formålet med dette er å utvikle
kompetanse i arbeid i familier med barn som har varierende grad av atferdsvansker, systemisk arbeid i
skoler/barnehager og videre opplæring av PMTO-veiledere i egen enhet og skoler/barnehager.
2. Samarbeid rundt spesialundervisning mellom PPT, barnehage og skole
Pedagogisk psykologisk tjeneste har i sitt arbeid med å behandle henvisninger fra barnehage og skolen,
hatt perioder med lang ventetid på saksbehandlingen. Det er sammensatte årsaker til dette, det pågår
et kontinuerlig arbeid med å iverksette tiltak for å redusere tiden på sakkyndige vurderinger. PPT har
rutinebeskrivelser, i henhold til lovverk, som de jobber ut fra. For å redusere antall henvisninger kreves
tett og hensiktsmessig samarbeid mellom PPT, Barnehagene og skolene og mer fokus på systemarbeid.
Frogn kommune har høy andel skolebarn som får spesialundervisning. Det er iverksatt et systematisk
arbeid mellom EPA, Barnehagen og Frognskolen rundt målsettingen å redusere det totale antallet.
Fremover satses det på et tettere samarbeid om satsningsområder og utfordringer. Det må sikres
nødvendig og god hjelp til de som trenger det i barnehage og skolen. Det finnes rutiner for dette
samarbeidet, der TO-team (tilpasset opplæring) er sentralt. Enhetene må ha kunnskap og ferdigheter
om ulike roller og være samstemte i strategien for å oppnå dette.
Ekspertutvalget ledet av Thomas Nordahl og Stortingsmelding 6; Tett på -tidlig innsats og inkluderende
fellesskap i barnehage, skole og SFO, gir viktig informasjon og tydelige føringer for det videre arbeidet.
Blant annet skal barnehage og skole arbeide mer systematisk med å utvikle et godt fellesskap for barn
og unge.
3. Forebyggende arbeid i barnehagen
Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med
barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og
det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplan for barnehager. Barn og
foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene.
Det pedagogiske arbeidet i barnehagene skal være planlagt og det skal kunne observeres progresjon og
utvikling av barna. Det pedagogiske arbeidet skal jevnlig vurderes, for å sikre at tilbudet er i tråd med
barnehageloven og rammeplanen. Dette arbeidet skal dokumenteres.
Barnehagelærere er den profesjonen som utdannes spesielt for å kunne ivareta barnehagens oppgaver.
Barnehagen er en lærende organisasjon der ansatte skal reflektere rundt faglige og etiske
problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. De skal ivareta relasjoner mellom
barna i grupper, mellom barn og personalet og mellom personalet og foreldre. Barnehagen skal bidra til
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barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Barnehagen er viktig for å forebygge, håndtere
og følge opp dersom barn opplever uheldige samspillsmønstre, krenkelser, utestengelse eller mobbing.

4. Forebyggende arbeid i skolen
Det arbeides fra tidlig av med å utvikle gode leseferdigheter. Forskning (Nordahl m.fl.) peker på at
manglende leseferdigheter er den største enkeltstående faktoren som påvirker manglende
gjennomføring av grunnskole og videregående opplæring.
Frognskolen har startet et prosjekt hvor det skal arbeides systematisk med å skape inkluderende
læringsmiljøer, hvor utvikling av gode relasjoner og sosiale ferdigheter er grunnleggende
suksesskriterier. Det gjennomføres et omfattende kompetanseutviklingsprogram som i løpet av de tre
neste årene vil omfatte alle lærerne i Frognskolen. Metodikken som brukes kalles Cooperative learning,
og kan vise til oppsiktsvekkende gode resultater i blant annet Canada.
Den enkelte skole får feedback på sine tjenester fra mange kanaler, elevundersøkelse,
foreldreundersøkelse, klassetrivselsundersøkelser, Ung Data materiale, diverse fagprøver etc. Disse
resultatene bidrar til refleksjon om egen praksis og utvikling av kvalitet. For å lykkes med nødvendige
endringer jobbes det systematisk med lærende organisasjonsutvikling.

5. Plan for å utvide bruken av FIT.

I Frogn kommune sitt verdigrunnlag for fellesskapskommunen er likeverd, myndiggjøring og eierskap
sentrale verdier. Alle enheter må ha strategi for hvordan vi sikrer innbyggernes involvering som aktør i
ulike prosesser. Det finnes ulike brukergrupper, brukerråd og andre fora som aktivt bør brukes til å få
tilbakemeldinger på ulike tjenester i kommunen.
For å bedre samhandlingen med alle brukerne som EPA kommer i kontakt med ble det i 2018 innført
bruk av verktøy for å sikre brukermedvirkning i praksis. FIT (Feedback Informed Treatment) er
et tilbakemeldingsverktøy hvor behandler setter brukerens perspektiv i fokus og samtidig evaluerer
effekten av eget arbeid. Kommunen har målsetting om å bruke FIT i alle tjenester. Evalueringen viser at
dette er et bra verktøy både for å sikre best mulige samhandlingen med bruker og ansatt og for at
fagfolk kontinuerlig skal evaluere hjelpen de gir med rom for å tilpasse og forbedre denne. Det trengs et
systematisk arbeid, fokus og veiledning for å bruke FIT i det daglige arbeidet. EPA jobber kontinuerlig for
å utvide bruken av dette. Det utarbeides ny plan for videre implementering i løpet av høsten 2020, med
egen veiledningsstruktur og kvartals vise rapporteringer.

6. Samordning av lokalt rus og kriminalitetsforebyggende (SLT) arbeid i kommunen
Frogn kommune samarbeider med Øst politidistrikt rundt det rus- og kriminalitetsforebyggende
arbeidet, med egen politikontakt som koordinerer dette arbeidet. Kommunen gjennomfører politiråd to
ganger årlig. Dette er et overordnet forum, der beslutningene skal følges opp videre i SLT teamet. Frogn
kommune har våren 2020 fått på plass en struktur der en koordinator og fagpersoner fra ulike enheter
som skal delta i regelmessige SLT møter. Det vil komme egen plan for dette arbeidet videre, der
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målsettingen er å få på plass et utøvende nivå 3. Fremover vil SLT-nivået vurdere hensiktsmessige tiltak i
dette arbeidet, blant annet innføring av det rusforebyggende programmet «Utsett» for foreldre, bruk av
Familieråd o.a.
Frogn kommune har en utekontakt ansatt i Enhet for psykososialt arbeid. Utekontakten jobber ikke
direkte oppsøkende, først og fremst gjennom foreldrene og en ansvarliggjøring av dem. Bruk av
Familieråd er vesentlig i dette arbeidet. Det pågår et interkommunalt prosjekt for en sterkere
Foreldreinvolvering med barn 0-18 år, fra barnehage og ut grunnskolen.
Enhet for Kultur og Frivillighet iverksatte våren 2020 prosjektet: Sammen om Frogn. Siden situasjonen
med covid-19 oppstod, har Sammen for Frogn bidratt med jevnlige vandringer i nærområdet. Dette for å
være tilstede for barn og unge i en tid der andre aktiviteter har vært begrenset. Synlig tilstedeværelse
har blitt verdsatt av de unge og bidratt til å forebygge uønsket adferd. Videre har prosjektet inngått i
fellesdugnaden om å rette fokus på tiltak som kan forebygge smitte.
Sammen for Frogn er et samarbeid mellom Frogn kommune, Frivilligsentralen og Drøbak Frogn
Idrettslag (DFI). Sammen for Frogn er et godt eksempel på at godt oppvekstmiljø skapes når alle gode
krefter trekker sammen. Barn og unge har gitt uttrykk for at «de gule vestene» bidrar til trivsel og
trygghet. De frivillige som deltar i vandringene kan fortelle om mange gode og hyggelige møter med de
unge. Follo politiets forebyggende enhet har sluttet opp om tiltaket. Etter at store deler av aktivitetene
til barn og unge har startet opp igjen, er det behov for å se på hvordan prosjektet kan videreføres i nye
former.

Medbestemmelse:
Saken er drøftet med hovedtillitsvalgt fra Utdanningsforbundet.

Konklusjon:
Det anbefales at hovedutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
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Rådmannen i Frogn 14.08.2020
Harald K. Hermansen

Øvrige dokumenter på saken:
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00344-1
Kjell Tore Wirum

Saksgang
Kontrollutvalget i Frogn kommune

PS 45/20

Møtedato
30.09.2020

RAPPORT OM FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2019

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber KPMG AS følge opp saken overfor rådmann med målsetning
om å få fremlagt endelig rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019, til neste
møte.
Vedlegg:
Status forenklet etterlevelseskontroll

Saksframstilling:
Lovgrunnlag
•

Kommuneloven § 24-9 (Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen)

Bakgrunn for saken
Ifølge kommuneloven § 24-9 skal revisor årlig avgi en skriftlig uttalelse om forenklet
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen innen 30.juni hvert år. Imidlertid er
det vedtatt en midlertidig lov hvor fristen er utsatt til 15.september 2020.
For 2019 er det valgt å foreta en forenklet etterlevelseskontroll med offentlige
anskaffelser.
Avgrensning
Kontrollen er begrenset til enkeltanskaffelser i driftsregnskapet i 2019 hvor det
foreligger minst en faktura fra leverandør på over kr 100 000, og hvor det ikke
foreligger inngått rammeavtale ifølge oversikt over rammeavtaler mottatt fra
kommunen. Det presiseres at kontrollen er begrenset til å vurdere oppfyllelse av
arkiveringskravet, og ikke er en kontroll av om kjøpet generelt følger kravene i
anskaffelsesforskriften.
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VURDERING
Vedlagt følger e-post fra KPMG AS, datert 15.september 2020.
Revisor bemerker følgende:
«Administrasjonen har ikke klart å avklare alle kjøp omfattet av kontrollen pr 15. september.
Foreløpige resultater kan tyde på at vi også må avlegge en revisorerklæring med negativ
konklusjon (modifisert uttalelse) da det ser ut til at det er mangler i forhold til etterlevelse av
rutinen.»

Det bemerkes videre:
«På bakgrunn av foreløpig funn er det vår vurdering at kontrollutvalget er tjent med en samlet
rapportering som også inkluderer tilbakemeldinger fra administrasjonen. Tilbakemelding og
forklaring på hvorfor det ikke foreligger arkivert protokoll vil være av interesse for
kontrollutvalget, og til nytte i vurderingen av hvordan kontrollutvalget vil velge å følge opp
saken videre. Vi finner det derfor riktig å avvente avleggelse av revisoruttalelsen slik at
administrasjonen kan få på plass svar på våre spørsmål og utarbeide tilbakemelding som
kan legges frem for kontrollutvalget.»

Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den formening at grunnet revisjonens manglende/mangelfulle
attestasjonsuttalelse, bør kontrollutvalget ta saken til foreløpig orientering.
Sekretariatet er av den formening at saken settes opp igjen på sakskartet når endelig
attestasjonsuttalelse foreligger.
Avslutning
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i
kontrollutvalget for å kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer

2
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Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Johansen, Rune
Kjell Tore Wirum
Jo-Ragnar Finserås
Status forenklet etterlevelseskontroll
tirsdag 15. september 2020 14:11:16

Til kontrollutvalget i Frogn kommune
Status Etterlevelseskontroll
Gjennomføring og ferdigstillelse av forenklet etterlevelseskontroll etter kommuneloven § 24-9
skulle etter lovens frist vært ferdigstilt senest 15. september 2020. For Frogn kommune er valgt
område for kontroll test av arkivering av anskaffelsesprotokoller for enkeltanskaffelser i
driftsregnskapet.
Kontrollen er begrenset til å se på etterlevelse av forskrift om offentlige anskaffelser
(anskaffelsesforskriften) del I §7-1 om dokumentasjon av anskaffelsesprosessen og kommunens
egne regler for oppbevaring av anskaffelsesprotokoller. Kontrollen er begrenset til
enkeltanskaffelser bokført i driftsregnskapet i andre halvår 2019 hvor det foreligger minst en
faktura fra leverandør på over kr 100 000, og hvor det ikke foreligger inngått rammeavtale ifølge
oversikt over rammeavtaler mottatt fra kommunen. Det presiseres at kontrollen er begrenset til
å vurdere oppfyllelse av arkiveringskravet, og ikke er en kontroll av om kjøpet generelt følger
kravene i anskaffelsesforskriften.
Administrasjonen har ikke klart å avklare alle kjøp omfattet av kontrollen pr 15. september.
Foreløpige resultater kan tyde på at vi også må avlegge en revisorerklæring med negativ
konklusjon (modifisert uttalelse) da det ser ut til at det er mangler i forhold til etterlevelse av
rutinen. I henhold til RSK-301 (God kommunal revisjonsskikk RSK 301 for Forenklet
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen) skal revisor kommunisere til
kommunedirektøren svakheter og feil som er avdekket i arbeidet som ikke kommer til uttrykk i
uttalelsen. På bakgrunn av foreløpig funn er det vår vurdering at kontrollutvalget er tjent med en
samlet rapportering som også inkluderer tilbakemeldinger fra administrasjonen. Tilbakemelding
og forklaring på hvorfor det ikke foreligger arkivert protokoll vil være av interesse for
kontrollutvalget, og til nytte i vurderingen av hvordan kontrollutvalget vil velge å følge opp saken
videre. Vi finner det derfor riktig å avvente avleggelse av revisoruttalelsen slik at
administrasjonen kan få på plass svar på våre spørsmål og utarbeide tilbakemelding som kan
legges frem for kontrollutvalget.
Med hilsen
Rune Johansen
Senior Manager, Audit
KPMG AS
Telefon: +47 40 63 94 98
mailto : rune.johansen@kpmg.no
www.kpmg.no
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Saksbehandler

20/00173-8
Kjell Tore Wirum

Saksgang
Kontrollutvalget i Frogn kommune

PS 46/20

Møtedato
30.09.2020

REVISJONSPLAN 2020

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonsplan for revisjonsåret 2020, til orientering.
Vedlegg:
Revisjonsplan 2020 Frogn kommune, Egenvurdering Frogn kommune

Saksframstilling:
Lovgrunnlag
•
•
•

Kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav a)
Kommuneloven § 24-2
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3

Revisjonsplanen
Vedlagt følger KPMG AS sin revisjonsplan for 2020 for Frogn kommune, datert
august 2020.
Revisjonsplanen gjelder for revisjonsåret 2020, dvs. perioden juli 2020 til juni 2021,
jfr. revisors frist til 15.4.2021 for å avgi revisjonsberetning for regnskapsåret 2020.
Fokusområder
KPMG AS har listet opp følgende fokusområder (med risikovurdering):
Kjerneprosesser/områder
1. Inntekter
2. Innkjøp
3. Lønn inkl. pensjoner
Andre viktige områder i revisjonen
4. Driftsmidler
5. Finansområdet
6. Periodiseringsposter
7. Avsetning for forpliktelser
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8. Ikke-rutine transaksjoner
9. Merverdiavgift
10. Investeringsregnskap
11. Selvkost
12. Budsjett
13. Disponeringer / egenkapital
14. Årsregnskap og årsberetning
15. Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Fokusområdene samsvarer i all hovedsak med fokusområdene for revisjonsåret
2019. Risikovurderingene samsvarer i all hovedsak med risikovurderingene for
revisjonsåret 2019.
Erfaring fra fjorårets revisjon
KPMG AS tar hensyn til de erfaringer som ble gjort i fjor for å følge opp
forbedringsmuligheter hos kommunen og i KPMG sin revisjon. Dette gjelder
områdene:
▪
▪
▪

Budsjett
Ny kommunelov/økonomireglement
Mva.-behandling Bølgen

Vesentlighetsgrense
KPMG AS har i revisjonsplanen skissert 3 vesentlighetsgrenser:
1) Nivå på feil som følges opp med ledelsen
2) Vesentlighet for handlinger for å avdekke individuelle feil
3) Vesentlighet for regnskapet som helhet
Vurdering av uavhengighet
Vedlagt følger egenvurdering av uavhengighet for oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor, datert 14.august 2020.
Ifølge egenvurderingen foreligger det ingen interessekonflikter opp mot Frogn
kommune som kan være med å svekke uavhengigheten til oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor.
VURDERING
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar
overfor revisor, jf. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3.
Avslutning
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den vedkommende bemyndiger, bes møte
i kontrollutvalget og orientere om revisjonsplanen samt kunne svare på eventuelle
spørsmål fra utvalgets medlemmer.
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Frogn kommune
inkl. Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Revisjonsplan 2020

August 2020

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Innhold
Revisjonsteamet
Øystein Kvåse
Partner
Tel: +95 42 48 09
oystein.kvase@kpmg.no
Rune Johansen
Manager

Innhold
Gjennomgang med administrasjon
Erfaring fra fjorårets revisjon
Fokusområder
Vesentlighet
Fremdriftsplan

Tel: +47 40 63 94 98
rune.johansen@kpmg.no
Inger Lise Døvle
In-Charge
Tel: +47 40 63 95 37
inger.lise.dovle@kpmg.no

Revisjonsplanen dekker Frogn kommune og Drøbak
Frogn Idrettsarena KF. Spesielle forhold som kun gjelder
Drøbak Frogn Idrettsarena KF omtales særskilt i slutten
av revisjonsplanen.

KPMG LAW
Kjerstin Ongre
Advokat/Director
Tel: +47 40 63 94 58
kjerstin.ongre@kpmg.no
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Gjennomgang med administrasjon

!
Risikobasert

Økonomiske forhold
• Utvikling hittil i år / forventning for
året
• Nye / utgåtte større leverandører
• Nye investeringer / større prosjekter
eller anskaffelser

Regulatorisk forhold
• Endringer i rammebetingelser og
reguleringer
• Ettersyn
• Brudd på lover eller forskrifter
• Avdekkede misligheter eller feil
• Krav eller tvister

Prosesser og rutiner
• Endring i rutiner/ prosesser
• Interne kontroller – behov for
forbedringer
• Endringer i IT-systemer

Finansiell rapportering

Frogn
kommune

• Vurdering av risiko tilknyttet
finansiell rapportering
• Områder spesielt utsatt for
mislighetsrisiko og feil
• Spesielle poster / transaksjoner og
evt estimater

Operasjonelle endringer
• Endring i ledelsen / personalet
• Endringer i organisering – nye eller
utgåtte enheter
• Nye samarbeidspartnere/allianser

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Fokusområder ved revisjonen
Kjerneprosesser/områder

Forståelse

Risikovurdering

1

Inntekter

●

L - stabil

2

Innkjøp

●

M – stabil

3

Lønn inkl pensjoner

●

L - stabil

Andre viktige områder i revisjonen

Risikovurdering

4
3
4

Driftsmidler

●

L - stabil

5

Finansområdet

●

L – stabil

6

Periodiseringsposter

●

L – stabil

7

Avsetning for forpliktelser

●

M – stabil

8

Ikke-rutine transaksjoner

●

Eventuelle
nye forhold

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Fokusområder ved revisjonen
Andre viktige områder i revisjonen

Forståelse

Risikovurdering

9

Merverdiavgift

●

M - Økning

10

Investeringsregnskap

●

M – stabil

11

Selvkost

●

L - stabil

12

Budsjett

●

M – stabil

13

Disponeringer / egenkapital

●

M – stabil

14

Årsregnskap og årsberetning

●

M – stabil

15

Drøbak Frogn Idrettsarena KF

●

M – stabil

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Erfaring fra fjorårets revisjon
Vi tar hensyn til de erfaringer vi gjorde i fjor for å følge opp forbedringsmuligheter hos kommunen og i vår revisjon.
Område

Beskrivelse

Budsjett

Både for kommunen og Drøbak Frogn Idrettsarena har vi påpekt at budsjettet Vi forventer som administrasjonen har signalisert at det
ved behandling ikke har vært formelt satt opp i henhold til gjeldende
i forbindelse med bruk av verktøyet Framsikt for 2020 er
budsjettforskrift.
satt opp budsjetter i tråd med budsjettforskriften. Vi vil
følge opp dette i forbindelse med interimsrevisjonen.

Ny kommunelov/ Administrasjonen har varslet at de vil legge utarbeide og legge frem for
økonomiregleme kommunestyret økonomireglement i henhold til krav i ny kommunelov i
løpet av høsten 2020.
nt

Mva-behandling
Bølgen

Revisjonstilnærming

Vi vil innhente økonomireglementet så snart dette
foreligger og vurdere hvordan dette bør følges opp i den
løpende revisjonen fremover og i arbeidet med forenklet
etterlevelseskontroll.

Vi har i løpet av sommeren 2020 fått utkast til fordeling av merverdiavgift for Vi vil innhente endelig vurdering av fordeling av
oppføring av Bølgen. Endelig fordeling og korrigering av innsendte oppgaver merverdiavgift og innsendelse av korrigerte oppgaver.
er p.t ikke gjennomført.

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Vesentlighet Frogn kommune

XXX

Vesentlighet

Driftsinntekter (fjorårstall)
MNOK 1 197 (MNOK 1 170)

Total vesentlighet
MNOK 18 (MNOK 17,5)
I % av driftsinntekter 1,5 % (1,5 %)

Nivå på feil som

Vesentlighet for
handlinger for å MNOK 13,5
(MNOK 13)
avdekke
individuelle feil

MNOK 0,9 følges opp med
(MNOK 0,9) ledelsen

Våre vesentlighetsgrenser
Vesentlighet representerer det nivået av feilinformasjon som vi
tror vil påvirke beslutning til brukerne av regnskapet. Det
inkluderer både kvantitative og kvalitative faktorer.
For å respondere på aggregert risiko, designer vi våre egne
prosedyrer for å oppdage feilinformasjon på et lavere nivå av
vesentlighet. Vi justerer dette nivået lengre ned for punkter som
er av spesifikk interesse for brukerne av kvalitative årsaker.

Vi vil rapportere:

Vesentlighet for regnskapet
som helhet MNOK 18

Vesentlighet vs andre
beregninger

Justerte
revisjonsdifferanser
Eiendeler
Ikke justerte
revisjonsdifferanser
Feil og utelatelser
i notene
(korrigerte og ikke korrigerte)

(MNOK 17),5

Egenkapital

2020

2019

0,4%

0,4%

1,9%

1,8%

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Fokusområder ved revisjonen
1

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Inntekter

Regnskapsposter

Revisjonstilnærming

- Inntekter

Inntekter

- Kundefordringer

- Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen

Inntekter
Kundefordringer

- Innhente budsjett og fjorårstall og vurderinger av vesentlige endringer
- Innhente oppgaver eller opplysninger knyttet til overføringer, skatter mv
- Brukerbetalinger – analyser og etterberegninger mv
- Tilskudd – utnyttelse av tilskuddsordninger og periodisering av tilskudd, samt oppfølging av bundne
fond
Kundefordringer
- Gjennomgang av kommunens rutine for oppfølging av kundefordringer og vurdering av tapsutsatte
fordringer

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Fokusområder ved revisjonen
2

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Innkjøp

Regnskapsposter

Revisjonstilnærming

- Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester

- Leverandørgjeld

- Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen herunder tilgangskontroller.

- Bank

- Innhente budsjett, fjorårstall, og vurderinger av vesentlige endringer
- Kontroll av grunnlag for og attestasjon av momskompensasjon for hver termin

Inntekter
Kundefordringer

Leverandørgjeld

- Gjennomgang av kommunens rutine for oppfølging av leverandørgjeld, og vurdere behov for å
innhente eksterne bekreftelser på et utvalg av leverandører.
Bank

- Innhente årsoppgaver fra bank for kontroll av bankavstemminger. Oppfølging av internkontroll /
fullmakter tilknyttet utbetalinger, samt status vedr en bankkonto hvor det ikke har vært krav til dobbel
godkjenning av utbetalinger

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Fokusområder ved revisjonen
3

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Lønn

Regnskapsposter

Revisjonstilnærming

- Lønnskostnader

Lønnskostnader

- Sykelønnsrefusjoner

- Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen

- Annen godtgjørelse

- Innhente budsjett, fjorårstall, og vurderinger av vesentlige endringer
- Gjennomgang av kommunens avstemminger knyttet til lønnsutbetalinger, sykelønnsrefusjoner og

- Reiseregninger
- Pensjonsmidler
- Pensjonsforpliktelse
- Pensjonskostnad
- Premieavvik

annen godtgjørelse
Pensjoner

- Risiko for feil i regnskapet knytter seg til verdsettelsen av pensjonsfordringer og
forpliktelser knyttet til ytelsesordninger. Vi vil gjennomgå de parametere og forutsetninger som
benyttes i beregningen, samt avstemme innbetaling lagt til grunn av aktuar mot fysiske fakturaer
mottatt og betalt

Inntekter
Kundefordringer

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Fokusområder ved revisjonen
4

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Driftsmidler

Regnskapsposter

Revisjonstilnærming

- Bygninger/tomter

Driftsmidler

- Maskiner og utstyr

- Påse at anleggskartotek er avstemt mot hovedbok

- Inventar
- Av- og nedskrivinger

- Analytisk kontrollhandling mot totale regnskapsmessige avskrivninger
- Kontrollere et utvalg av vesentlige tilganger / avganger

K

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Fokusområder ved revisjonen
5

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Finansområdet

Regnskapsposter

- Finansielle investeringer og
plasseringer

Revisjonstilnærming
Finansielle aktiva og gjeld

- Kontroll av beholdninger/lån mot eksterne oppgaver, og evt kontroll mot gyldig vedtak for større eller
unormale poster.

- Gjeld
- Finansinntekter
- Finanskostnader

- Kontroll av minimumsavdrag, regnskapsmessig håndtering og noteinformasjon
- Påse at det er samsvar mellom låneopptak i året, bruk av lån i året og bevegelser på konto for ubrukte
lånemidler

- Gjennomgang av rutiner for bokføring og oppfølging av formidlingslån
- Investeringer i ikke-børsnoterte aksjer og andeler av betydning vil vi innhente sist avlagte og reviderte
årsregnskap og/eller siste resultatrapport tilgjengelig. Vurdering av bokført verdi på de største
investeringer i ikke-børsnoterte aksjer og andeler mot egenkapital for de respektive selskapene.

- Rimelighetsvurdering av finansinntekter og kostnader mot eksterne oppgaver og fjorår/budsjett

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Fokusområder ved revisjonen
6

Spesialister

D&A

Skepsis

Periodiseringsposter

Regnskapsposter

Revisjonstilnærming

- Kundefordringer

Periodisering

- Andre kortsiktige fordringer

- Risiko for feil knytter seg til knappe rapporteringsfrister, og vår tilnærming vil være å gjennomgå

- Leverandørgjeld
- Annen kortsiktig gjeld
K

Utfordre

interne rutiner for periodisering av de vesentligste regnskapspostene

- Gjennomgang av periodiseringsposter og rimelighetsvurdering mot fjoråret for å påse at alle aktuelle
poster er medtatt (f.eks ressurskrevende brukere), herunder gjennomgang av ledelsens beregninger og
historisk treffsikkerhet for vurdering av periodiseringsposter

- Gjennomgå et utvalg fakturaer før og etter årsskiftet for kontroll av korrekt periodisering.
- Gjennomgå avsetningen for påløpt lønn, feriepenger og andre godtgjørelser som ikke er utbetalt.

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Fokusområder ved revisjonen
7

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Avsetning for forpliktelser

Regnskapsposter

Revisjonstilnærming

- Annen kortsiktig gjeld

Avsetning for forpliktelser

- Avsetning for forpliktelser

- Vi vil diskutere med administrasjonen om det er forhold som tilsier krav til avsetning for forpliktelser, og

K

gjennomgå eventuelle dokumenter og underliggende avtaler som underbygger administrasjonens
vurderinger

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Fokusområder ved revisjonen
8

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Ikke-rutine transaksjoner

Regnskapsposter

- Potensielt alle

Revisjonstilnærming
Ikke-rutine transaksjoner

- Gjennomgang av transaksjoner som anses for å være ikke-rutine (for eksempel spesielle
salgstransaksjoner etc.) for å påse korrekt regnskapsføring og presentasjon.

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

15

46/20 Revisjonsplan 2020 - 20/00173-8 Revisjonsplan 2020 : Revisjonsplan 2020 Frogn kommune

Fokusområder ved revisjonen
9

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Merverdiavgift

Regnskapsposter

- Merverdiavgift

Revisjonstilnærming
Merverdiavgift

- Gjennomgang av kommunens rutiner for innrapportering og regnskapsføring av merverdiavgift
- Løpende gjennomgå og attestere på kompensasjonsoppgaver for merverdiavgift
- Vi vil følge opp endelig vurdering av merverdiavgiftsbehandlingen knyttet til investeringsprosjektet
Bølgen hvor vi i løpet av sommeren 2020 har fått utkast til endelig fordeling av merverdiavgift knyttet til
investeringsprosjektet.

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Fokusområder ved revisjonen
10

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Investeringsregnskap

Regnskapsposter

- Postene i investeringsregnskapet

Revisjonstilnærming
Inntekter og utgifter

- Gjennomgang av kommunens rutiner og vurdering av internkontrollen
- Gjennomgang av kommunens rutiner for avslutning av investeringsregnskapet og periodisering av
investeringsprosjekter herunder finansiering. Vi vil følge opp vurderingene og omfanget av etterslep i
gjennomføring av investeringsprosjekter og ubrukte lånemidler

- Kontrollere at driftsutgifter ikke ligger i investeringsregnskap (og motsatt)
- Kontrollere at investeringsinntekter ikke ligger i driftsregnskap (og motsatt)

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Fokusområder ved revisjonen
11

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Selvkost

Regnskapsposter

Revisjonstilnærming

- Selvkostfond

Inntekter og utgifter

- Selvkostnote

- Gjennomgang av kommunens rutiner og vurdering av internkontrollen
- Vi vil følge overholdelse av bestemmelser om alder på selvkostfond
- Kontroll av regnskapsføring av selvkostfond og selvkostnote til årsregnskapet

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Fokusområder ved revisjonen
12

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Budsjett

Regnskapsposter

- Budsjettall i årsregnskapet

Revisjonstilnærming
Korrekte budsjettall i årsregnskapet

- Kontrollere at budsjettjusteringer er gjort på riktig nivå og er tilstrekkelig dokumentert
- Vurdere om det er foretatt nødvendige budsjettjusteringer, spesielt knyttet til ubrukte midler på
investeringsprosjekter

- Vi vil følge opp at administrasjonen benytter obligatoriske budsjettoversikter for 2020

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Fokusområder ved revisjonen
13

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Disponeringer / egenkapital

Regnskapsposter

Revisjonstilnærming

- Disponeringer i årsregnskapet

Disponeringer / egenkapital

- Noteinformasjon kapitalkonto og
disposisjonsfond

- Innhente og vurdere kommunens avstemming av kretsløp og noter
- Kontroll av utvalg bundne fond som har vært brukt i løpet av året.
- Innhente kommunes dokumentasjon på disponering av resultat, samt gjennomgang av
avstemming/note for kapitalkonto og disposisjonsfond

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Fokusområder ved revisjonen
14

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Årsregnskap og årsberetning

Regnskapsposter

Revisjonstilnærming

- Årsregnskap med noter

Årsregnskap og årsberetning

- Konsolidert årsregnskap

- Kontrollere at det er samsvar mellom reviderte tall og årsregnskap inkl noter

- Årsberetning

- Gjennomgang av konsolidert årsregnskap og prinsipper for konsolidering
- Gjennomgang av sjekkliste for årsregnskap, noter og årsberetning for å påse at krav til opplysninger er
oppfylt

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Fokusområder ved revisjonen
15

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Forhold fra revisjon av KF

Revisjonstilnærming

- Merverdiavgift

Merverdiavgift

- Lønn

- Det er utarbeidet fordelingsnøkler for merverdiavgift for løpende drift av Bølgen. Kontroll av dette vil

- Inntekter

blir gjennomført i forbindelse med løpende attestasjon på momskompensasjonsoppgave som sendes
inn sammen med Frogn kommune.
Lønn

- Vi har tidligere i revisjonsplan redegjort for revisjon av lønn. Handlingene er dekkende også for Drøbak
Frogn Idrettsarena KF men vi vil ha et spesielt fokus på kontroll av variabel avlønning.
Inntekter
- Når det gjelder inntekter vil vi se spesielt på periodisering av abonnementsinntekter for 2019 samt
avstemming av inntekter mot Frogn kommune.

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Fokusområder ved revisjonen
15

Spesialister

D&A

Skepsis

Utfordre

Drøbak Frogn Idrettsarena KF

Forhold fra revisjon av KF

Revisjonstilnærming

- Budsjett

Budsjett

- Årsregnskap

- For 2019 ble det ikke utarbeidet formelle budsjettvedtak i henhold til budsjettforskriften. Det var heller
ikke formelle budsjettvedtak for investeringer. Dette medførte kommentarer i revisjonsberetning for
2019. Vi vil følge opp status på disse forholdene i forbindelse med interimsrevisjonen.
Årsregnskap
- Kontrollutvalget etterlyste ved behandling av årsregnskapet for 2019 informasjon om internregnskapet til
foretaket og fordeling av inntekter og utgifter på ulike aktivitetsområder/avdelinger. Det ble i 2019 laget et
vedlegg til årsregnskapet som gav noe informasjon. Vi vil følge opp med administrasjonen hvordan de
har tenkt å presentere tall for de ulike avdelinger i 2020, og i samarbeid med kontrollutvalget avklare
forventninger til revisjon av denne informasjonen.

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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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Fremdriftsplan ved revisjonen

Tidsplan

Vår plan, juli 2020 – juni 2021
Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Mai

April

Jun

Oppstartsmøte

Revisjonsplan

Evnt. justert
revisjonsplan,
risikovurdering
forenklet
etterlevelsesko
ntroll

KU-møte
Kommunestyremøte

Årsoppgjørsrevisjon

Interimsrevisjon

Forberedelser til
årsoppgjøret

Oppsummering av
årsoppgjørsrevisjon

Rapportering
forenklet
etterlevelseskontroll

Oppsummering
av
interimsrevisjon

Tidspunktene er foreløpig og avklares nærmere med administrasjonen og
kontrollutvalget.

Gjennomgang av
årsregnskap og
årsberetning
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00344-2
Kjell Tore Wirum

Saksgang
Kontrollutvalget i Frogn kommune

PS 47/20

Møtedato
30.09.2020

FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2020

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kontrollutvalget ber KPMG AS utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering som
grunnlag for forenklet etterlevelseskontroll for 2020.
2. Risiko- og vesentlighetsvurderingen legges frem i neste møte.
Vedlegg:
RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen

Saksframstilling:
Lovgrunnlag
•

Kommuneloven § 24-9 (Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen)

Forenklet etterlevelsekontroll
Formål
Formålet med forenklet etterlevelseskontroll, er å forebygge svakheter og bidra til å
sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet.
Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og skal løses innenfor en
begrenset ressursramme.
Omfang
Kontrollen skal rette seg mot de delene av økonomiforvaltningen som ikke er
gjennomgått ved regnskapsrevisjonen etter § 24-5.
Risiko- og vesentlighetsvurdering
Etterlevelseskontrollen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som
skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til
å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av
vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. Videre skal revisor utarbeide en
skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til rådmannen, om resultatet av
kontrollen innen 30.juni 2021.
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Det er utarbeidet en egen standard for forenklet etterlevelseskontroll med
økonomiforvaltningen (RSK 301). Formålet med denne standarden er å gi rammer og
veiledning til revisor ved utførelsen av kontrollhandlinger ved forenklet
etterlevelseskontroll.
Kontrollutvalgets oppgave
Formålet med oppgaven forenklet etterlevelseskontroll er å styrke egenkontrollen i
kommunen. Gjennom denne kontrollen underlegges økonomiforvaltningen
rutinemessig en forenklet kontroll, og kontrollutvalget mottar revisors risikovurdering.
Denne kan bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for bestilling av andre
undersøkelser.
Ved presentasjon av valgt område for etterlevelseskontroll må revisor være tydelig i
beskrivelsen av kriterier, og tydelig avgrense hva som skal kontrolleres. Avvik som
revisor avdekker skal kommuniseres til kontrollutvalget i egen attestasjonsuttalelse.
Denne skal følges opp av kontrollutvalget.
Innholdet i etterlevelseskontrollen 2020
Aktuelle områder for kontroll kan blant annet være:
Område
Finansforvaltning

Selvkost
Offentlige anskaffelser

Offentlig støtte

GDPR
Driftstilskudd til
private barnehager

Risikoforhold
• Kredittrisiko
• Renterisiko
• Likviditetsrisiko
• Etc.
• Etterlevelse av
regelverk/beregning av
selvkostgebyr
• System og kontroll til å
overholde lovverk
• Etterlevelse mot
leverandører
• Etterlevelse av regelverk
om offentlig støtte
• Kontroll med oppfølging av
kriterier for tildeling av
støtte
• Gjennomføring av tiltak som
har mottatt støtte
• Etterlevelse av regelverk
•
•

Tilskudd/overføringer til private

•

Kontraktsoppfølging

•

Overtid

•
•

Beregning av samt
kontrollrutiner med
driftstilskudd
Innsyn i regnskap i private
barnehager
Kontroll med oppfølging av
kriterier for tildeling av
tilskudd
Kontrollrutiner med
oppfølging av kontrakter
Etterlevelse av kontrakter
Etterlevelse av

2

Merknad

Forvaltningsrevisjon innen VAR
ble gjennomført i 2019
Forenklet etterlevelseskontroll
gjennomført for revisjonsåret
2019
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•
•

arbeidsmiljøloven
System for registering og
oppfølging av timer
Registrering og håndtering
av avvik

Listen er ikke uttømmende. Det vil være en konkret risiko- og vesentlighetsvurdering
for den enkelte kommune som er avgjørende for hvilke områder som velges ut for
kontroll.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget bør be oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor om å legge frem forslag til Risiko- og vesentlighetsvurdering til
neste møte. Revisor vil da enten anbefale ett eller flere områder som er aktuelle for
forenklet etterlevelseskontroll for revisjonsåret 2020.
Avslutning
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i
kontrollutvalget for å kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
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God kommunal revisjonsskikk RSK 301 for

Forenklet etterlevelseskontroll med
økonomiforvaltningen
Utarbeidet i et samarbeid mellom DnR og NKRF

1
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Forenklet etterlevelseskontroll med
økonomiforvaltningen
(Denne standarden gjelder for regnskapsåret 2020 og senere)

Innholdsfortegnelse
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Innledning
1.

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll etter kommuneloven, er innenfor en
begrenset ressursramme å forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen
følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. Dette bygger opp
under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til forvaltningspraksis. Denne
standarden krever at revisor planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå
moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved
etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det
området revisor har foretatt forenklet etterlevelseskontroll. (Jf. punkt A1)

2.

Forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 24-9 skal utføres i samsvar
med denne standard, RSK 301 «Forenklet etterlevelseskontroll med
økonomiforvaltningen». RSK 301 supplerer, men erstatter ikke, ISAE 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av
historisk finansiell informasjon» og utdyper hvordan ISAE 3000 skal anvendes ved
et oppdrag som skal gi moderat sikkerhet og som går ut på å avgi en uttalelse om
etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning. (Jf.
punkt A1-A2)

3.

Forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 24-9 vil være et direkte
attestasjonsoppdrag. ISAE 3000 pkt. 12 definerer et direkte attestasjonsoppdrag
slik: «Et attestasjonsoppdrag der den praktiserende revisoren måler eller
evaluerer det underliggende saksforholdet mot de gjeldende kriteriene og
presenterer den resulterende informasjonen om saksforholdet som en del av, eller
som et vedlegg til, attestasjonsuttalelsen. På et direkte attestasjonsoppdrag gir
den praktiserende revisorens konklusjon uttrykk for det rapporterte resultatet av
målingen eller evalueringen av det underliggende saksforholdet mot kriteriene.»
(Jf. punkt A3-A4)

4.

Formålet med denne standarden er å gi rammer og veiledning til revisor ved
utførelsen av kontrollhandlinger ved forenklet etterlevelseskontroll etter
kommunelovens § 24-9.
3
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5.

Det er kommunens valgte regnskapsrevisor som har ansvaret for forenklet
etterlevelseskontroll. Revisor skal bli enig om vilkårene for oppdraget med
kontrollutvalget i et engasjementsbrev eller annen egnet form for skriftlig avtale.
(ISAE 3000 pkt.27 A57) (Jf. punkt A5-A6)

Definisjoner
6.

For denne standardens formål har følgende begrep den betydning som er
beskrevet nedenfor med mindre annet er angitt:

a.

Forvaltning - aktivitet som bevarer, forbedrer og øker kommunens verdier.
Økonomiforvaltningen – i hovedsak områder som angitt i kommunelovens
kapittel 14 Økonomiforvaltning og kapittel 15 Selvkost. (Jf. punkt A7-A8)

b.

Bestemmelser og vedtak(kriterier) - lover, forskrifter, kommunens egne
reglementer, budsjetter og økonomiplan, enkeltvedtak med økonomisk
virkning. (Jf. punkt A9)

c.

Vesentlig betydning for økonomiforvaltningen - vesentlighet kan defineres
ut fra to forhold:

i. Kvantitativ vesentlighet; beløpsstørrelse relatert til kommunen eller
enkeltinnbyggere eller en gruppe innbyggere
ii. Kvalitativ vesentlighet dreier seg om områder hvor mangler kan ha
vesentlig betydning for økonomiforvaltningen på grunn av potensielt
omdømmetap og samfunnsmessig aktualitet, selv om manglene ikke
har vesentlig beløpsmessig betydning.
Avvik fra de definerte kriteriene er en indikasjon på funn for manglende
etterlevelse. Revisor må vurdere vesentlighet i forhold til kriteriene
saksforholdet vurderes mot. Klare gjennomgående avvik mot kriteriene vil
være vesentlige avvik. (Jf. punkt A10)
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d.

Risikovurdering - vurdering av hvilke områder innen økonomiforvaltningen
hvor det er størst sannsynlighet for brudd på bestemmelser og vedtak, og
hvilke konsekvenser brudd kan få. (Jf. punkt A11)

e.

Moderat sikkerhet – klart lavere enn betryggende sikkerhet, men skal øke
de tiltenkte brukernes tillit til informasjonen i en grad som er klart høyere
enn ubetydelig. Moderat sikkerhet er forklart i ISAE 3000 pkt 12 a) (i) b og
ISAE 3000 A3-A4

f.

Kommunen - kommunen/fylkeskommunen, kommunale foretak,
interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap som ikke er
egne rettssubjekt.

g.

Kommunedirektøren – i standarden benyttes kommunedirektøren som et
uttrykk for den som har overordnet ansvar for styring og kontroll.

Planlegging
7.

Revisor velger ut områder for kontroll basert på en risiko- og
vesentlighetsvurdering. Revisor skal i sin planlegging identifisere områder i
økonomiforvaltningen der det er størst behov for at bestemmelser og vedtak
følges og en vurdering av hvilke konsekvenser brudd på bestemmelser og vedtak
kan få. Det er kommunen som juridisk enhet slik den fremstår i samlet regnskap

for kommunen som er vurderingsenheten jf. kommunelovens § 14-6 d) (Jf.
punkt A7-A8, A10-A14 og A17)

8.

Når revisor har identifisert et område for kontroll, skal revisor planlegge hvilke
kontrollhandlinger som skal utføres, samt omfang og tidspunkt for gjennomføring.
5
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9.

Det skal fastsettes og beskrives objektive kriterier for måling og evaluering. (Jf.
punkt A15)

10.

Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger skal legges frem for kontrollutvalget
til orientering. Ved presentasjon av valgt(e) område(r) for etterlevelseskontroll må
revisor være tydelig i beskrivelsen av kriterier, og tydelig avgrense hva som skal
kontrolleres. (Jf. punkt A16)

Gjennomføring, innhenting av bevis
11.

Innhentede bevis skal være tilstrekkelig og hensiktsmessig til å konkludere med
moderat sikkerhet i forhold til kriterier fastsatt i planlegging.

12.

Handlinger for å fremskaffe moderat sikkerhet kan blant annet være forespørsler,
inspeksjon av dokumenter og analytiske handlinger som hver for seg eller i
kombinasjon kan brukes til å skaffe moderat sikkerhet. Hvorvidt det er innhentet
tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for den praktiserende
revisorens konklusjon, er gjenstand for profesjonelt skjønn. (Jf. punkt A18)

13.

Før revisor avgir attestasjonsuttalelse skal det innhentes en skriftlig uttalelse fra
kommunedirektøren. En skriftlig uttalelse benyttes blant annet for at revisor skal
sikre seg at all relevant informasjon er oppgitt. (vedlegg 2.) Dersom revisor ikke
mottar slik uttalelse skal resultatet av kontrollhandlingene likevel formidles til
kontrollutvalget innen fristen 30. juni, men skal da avgi en konklusjon om at
revisor ikke kan uttale seg.

14.

Hvis kontrollhandlinger avdekker indikasjon på brudd på bestemmelser eller
vedtak skal det om nødvendig foretas flere handlinger for å være i stand til å
konkludere. (Jf. punkt A19)

6
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Rapportering
15.

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget med kopi
til kommunedirektøren om resultatet av kontrollen. (Jf. punkt A20, og eksempel i
vedlegg 1)

16.

Uttalelsen skal avgis med moderat sikkerhet. (Jf. punkt A21, samt eksempel i
vedlegg 1)

17.

Avvik som fører til en modifisert uttalelse, skal kommuniseres til kontrollutvalget i
nummerert brev. Hvis revisor forventer å avgi en modifisert uttalelse skal revisor
kommunisere med kommunedirektøren om omstendighetene som har ført til den
forventede modifikasjonen og modifikasjonens foreslåtte ordlyd. (Jf. punkt A22)

18.

Revisor skal kommunisere til kommunedirektøren svakheter og feil av betydning
som er avdekket i arbeidet, men som ikke kommer til uttrykk i uttalelsen. (Jf. punkt
A23)

Dokumentasjon
19.

Revisor skal dokumentere arbeidet på en måte som i tilstrekkelig grad og på en
hensiktsmessig måte dokumenterer risiko- og vesentlighetsvurderingen,
kontrollhandlingene og grunnlaget for attestasjonsuttalelsen slik at en erfaren
praktiserende revisor, som tidligere ikke har hatt tilknytning til oppdraget, forstår
hvordan revisor er kommet frem til konklusjonen, og at dette er gjort i tråd med
krav i denne standarden. Se ellers krav i ISAE 3000 pkt. 79-83. (Jf. punkt A2425)

7

47/20 Forenklet etterlevelseskontroll 2020 - 20/00344-2 Forenklet etterlevelseskontroll 2020 : RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen

VEILEDNING OG UTFYLLENDE FORKLARINGER
Innledning

A1.

I lovforarbeidene er det forutsatt at det er kommunens valgte regnskapsrevisor
som er ansvarlig for forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 249. Det er også utgangspunktet for forutsetningen om at relativt enkle
kontrollhandlinger kan gi god merverdi for tiltenkte brukere. Målsettingen er å
etablere enkle og jevnlige kontrollhandlinger som kan fange opp vesentlige
svakheter i sentrale deler av økonomiforvaltningen. Kontrollhandlingene kan
blant annet foretas på områder hvor brudd har særlige økonomiske
konsekvenser, eller i særlig grad svekker tilliten til økonomiforvaltningen. (Jf.
punkt 1 og 2)

A2.

Kommunedirektøren er ansvarlig for å ha rutiner og internkontroll som sikrer
etterlevelse av lov, forskrift, reglement og vedtak innenfor
økonomiforvaltningen. Revisors kontrollhandlinger er ikke en erstatning for
kommunens økonomiske internkontroll, men kan være et grunnlag for å
forbedre kontrollen. (Jf. punkt 2)

A3.

Utgangspunktet for denne standarden er at oppdragsteamet og
oppdragsansvarlig for den forenklede etterlevelseskontrollen er underlagt
ISQC 1 «Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet
revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede
tjenester», eller andre profesjonelle krav, eller krav i lov eller forskrift,
vedrørende revisjonsfirmaets ansvar for sitt kvalitetskontrollsystem som er
minst like omfattende som ISQC 1. (Jf. punkt 3)

A4.

Forenklet etterlevelseskontroll etter denne standarden erstatter ikke
forvaltningsrevisjon etter RSK 001 «Standard for forvaltningsrevisjon». (Jf.
punkt 3)

8
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A5.

Vilkårene for oppdraget om forenklet etterlevelseskontroll kan avtales samtidig
som vilkårene for det ordinære revisjonsoppdraget, jf. ISA 210 Inngåelse av
avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget. (Jf. punkt 5)

A6.

Formålet med oppgaven forenklet etterlevelseskontroll er, basert på
revisors erfaring med kontroller i økonomiforvaltningen, å styrke
egenkontrollen i kommunen. Dette kommer til uttrykk både ved at deler av
økonomiforvaltningen rutinemessig underlegges en forenklet kontroll, samt at
kontrollutvalget mottar revisors risikovurdering som kan bidra til et bedre
beslutningsgrunnlag for bestilling av andre undersøkelser. Hvis kommunen
endres vesentlig, f.eks. ved kommunesammenslåing, kan det være grunn til å
stille spørsmål om når siste etterlevelseskontroll skal gjennomføres og
rapporteres for kommuner som skal slås sammen, og når en skal starte opp
med etterlevelseskontroll for den nye kommunen. Regnskapsrevisor bør gjøre
denne vurderingen i dialog med kontrollutvalget.

Når kommunen skifter revisor, bør overgangen av ansvaret for forenklet
etterlevelseskontroll avtales. (Jf. punkt 5)

Definisjoner
A7.

Kommunelovens kapittel 14 og 15 gir en vid definisjon av økonomiforvaltning.
Planlegging og gjennomføring av aktivitet i kommunen som sikrer inntekter,
utgifter, forvaltning av likvider og innlån er sentrale elementer som
etterlevelseskontrollen kan omfatte. I tillegg kan kommunens rapportering etter
kommunelovens kapittel 14 og 15 være et sentralt område. Også andre lover
og forskrifter med betydning for økonomiforvaltningen, kan være aktuelle
områder for forenklet etterlevelseskontroll. Forenklet etterlevelseskontroll av
økonomiforvaltningen omfatter ikke vurderinger av produktivitet,
kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. Slike vurderinger
faller inn under forvaltningsrevisjon. (Jf. punkt 6 a og 7)

9
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A8.

Områder for forenklet etterlevelseskontroll – som eksempler nevnes i
forarbeidene finansforvaltningen, selvkostområdene, offentlige anskaffelser og
offentlig støtte. Andre eksempler kan være beregning av driftstilskudd til
private barnehager, andre tilskudd/ overføringer til private, konsesjonsvilkår,
kontraktsoppfølging m.m. Listen er ikke uttømmende. Det vil være en konkret
risiko- og vesentlighetsvurdering for den enkelte kommune som er avgjørende
for hvilke områder som velges ut for kontroll. (Jf. punkt 6a og 7)

A9.

Kriterier må være objektive, slik at revisors subjektive oppfatning ikke kan
være egnede kriterier. Objektive kriterier er klare krav i lover, forskrifter,
kommunens egne reglementer, budsjetter og økonomiplan, enkeltvedtak med
økonomisk virkning, og ikke uskrevne regler og normer. ISAE 3000 punkt A45A52 viser karakteristiske trekk ved egnede kriterier. Punkt 63, A143-A145 gir
en beskrivelse av gjeldende kriterier. Hvis man ikke finner objektive kriterier,
kan man ikke utføre forenklet etterlevelseskontroll. Mangel på kriterier kan
være et funn som må rapporteres til kontrollutvalget. (Jf. punkt 6b)

A10.

I vurdering av vesentlighet av betydning for økonomiforvaltningen skal revisor
ta hensyn til hvem som rammes av brudd på bestemmelser og vedtak innen
økonomiforvaltningen. Hvis ressurssvake grupper rammes, vil grensen for
vesentlighet være lavere. Samtidig kan enkeltvise mindre brudd som gjelder
mange kunne være vesentlig totalt sett. (5c) (Jf. punkt 6c og 7)

A11.

Områder med størst risiko for brudd på bestemmelser og vedtak er områder
med mangelfulle rutiner, svakheter i arbeidsdeling, dårlig internkontroll,
kompetanseutfordringer, områder med stort press og knapphet på ressurser til
å ivareta økonomiforvaltningen. Hvis ledelsen også viser tilbøyelighet til
manglende etterlevelse av bestemmelser og vedtak vil risikoen for manglende
etterlevelse være stor. (Jf. punkt 6d og 7)
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Planlegging
A12.

Revisor forventes å ha en bred tilnærming som i utgangspunktet dekker alle
områdene innenfor økonomiforvaltningen, men deretter begrense områder ut
fra en risiko- og vesentlighetsvurdering. Risiko- og vesentlighetsanalysen i
forbindelse med utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon kan gi gode
innspill til risikovurderingen som skal gjøres i forbindelse med beslutning om
etterlevelseskontroll. Lovforarbeidene er tydelige på at det ligger begrenset
ressursbruk bak denne uttalelsen om forenklet etterlevelseskontroll, og ut fra
risiko- og vesentlighetsvurderingen velges ett, eller et fåtall områder for
kontroll. Der det er flere områder med risiko av betydning kan revisor vurdere
å dekke disse områdene over en periode på flere år. (Jf. punkt 7)

A13.

Revisor vurderer risiko for brudd på bestemmelser og vedtak ut fra kjennskap
til rutiner og internkontroll i økonomiforvaltningen, samt forespørsler til
ledelsen. Informasjon fra kontrollutvalg og media kan også være nyttig som
grunnlag for vurderingene. (Jf. punkt 7)

A14.

Områder der det nylig er gjennomført, eller planlagt forvaltningsrevisjon eller
annen kontroll eller tilsyn, kan være mindre hensiktsmessig å kontrollere. Hvis
et område utelates på grunn av slike forhold, er det hensiktsmessig å
informere kontrollutvalget om begrunnelsen ved fremlegging av risiko- og
vesentlighetsvurderingen. (Jf. punkt 7)

A15.

Beskrivelse av kriterier bør være så konkrete som mulig for at revisor med
enkle kontrollhandlinger kan konkludere på om kommunen etterlever valgte
kriterier. (Jf. punkt 9)

A16.

Det er revisor som beslutter hvilke områder som skal kontrolleres, og hvilke
kontrollhandlinger som skal utføres. I revisors orientering til kontrollutvalget om
sin risiko- og vesentlighetsvurdering bør det fremkomme hvilke områder
innenfor økonomiforvaltningen revisor har vurdert, hva som er valgt ut for
11
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kontrollhandlinger og hvorfor. Det kan være hensiktsmessig å orientere om
avgrensningene mellom forenklet etterlevelseskontroll, regnskaps- og
forvaltningsrevisjon. (Jf. punkt 10)

Gjennomføring, innhenting av bevis
A17.

Lovforarbeidene forutsetter at kommunens valgte regnskapsrevisor skal kunne
utføre kontrollen innenfor begrenset ressursbruk. Begrenset ressursbruk er
synliggjort i lovteksten bl.a. ved «se etter», «i hovedsak» og «vesentlige
brudd». (Jf. punkt 7)

A18.

Som bevis kan brukes det revisor er kjent med fra kartlegging av rutiner og
test av internkontroll gjennom regnskapsrevisjon, og resultat av
forvaltningsrevisjoner. I tillegg kan det være hensiktsmessig med innhenting
av bevis ved forespørsler og vurdering av svar i lys av kjente omstendigheter.
Analyser på aggregerte data eller andre lite ressurskrevende kontroller kan
være hensiktsmessige kontrollhandlinger. (Jf. punkt 12)

A19.

Forenklet etterlevelsekontroll skal gjennomføres med begrenset bruk av
ressurser. Krav til bevis for å konkludere med moderat sikkerhet er av en slik
art at en i konklusjonen uttaler at «er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som
gir oss grunn til å tro at». Det vil ofte være hensiktsmessig å utføre arbeidet
som danner grunnlaget for uttalelsen om etterlevelse på økonomiforvaltningen
samtidig som revisor utfører arbeid knyttet til rutiner og internkontroll i
regnskapsrevisjonen. (Jf. punkt 14)

Rapportering
A20.

Loven setter 30. juni som siste frist for å avgi uttalelsen. I mange tilfeller kan
det være hensiktsmessig å avgi uttalelsen tidligere, og så raskt som mulig
12
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etter at arbeidet er utført. (Jf. punkt 15)

A21.

Attestasjonsuttalelsen skal identifisere de gjeldende kriteriene som det
underliggende saksforholdet er målt eller evaluert mot. Det kan også være
relevant å opplyse om kilden for kriteriene, samt om avgrensninger i
kontrollhandlingene. (Jf. punkt 16)

A22.

Kommunikasjon om en forventet modifisert uttalelse til kommunedirektøren,
omstendighetene som har ført til den forventede modifikasjonen og
modifikasjonens foreslåtte ordlyd, kan ivaretas ved at kommunedirektøren
mottar kopi av nummerert brev senest samtidig med uttalelsen. (Jf. punkt 17)

A23.

Det kan være hensiktsmessig å orientere kontrollutvalget om slik
kommunikasjon. (Jf. punkt 18)

Dokumentasjon
A24.

Dokumentasjonen inneholder revisors vurderinger av alle vesentlige forhold
som krever anvendelse av profesjonelt skjønn. (Jf. punkt 19)

A25.

ISQC 1 «Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet
revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede
tjenester» (eller andre profesjonelle krav, eller krav i lov eller forskrift, som er
minst like omfattende som ISQC 1) krever at revisjonsfirmaer etablerer
retningslinjer og rutiner for fullførelse av sammenstilling av oppdragsarkiv i rett
tid. En passende tidsfrist for å fullføre sammenstillingen av det endelige
oppdragsarkivet er vanligvis ikke mer enn 60 dager etter datoen for
attestasjonsuttalelsen. (Jf. punkt 19)
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VEDLEGG: EKSEMPEL PÅ UTTALELSE

1

Til kontrollutvalget i
ABC kommune

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for
økonomiforvaltningen.
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med ABC kommunes
etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende områder:
Kontroll av etterlevelse av reglene om anskaffelsesprotokoll i kommunens interne regelverk hvor vi
kontrollerer om kommunen
1.

Har gjennomført minikonkurranse i tråd med xxx for anskaffelser under terskelverdi

2.

Har utarbeidet

anskaffelsesprotokoll for slike

anskaffelser

i tråd med yyy

Vi har kontrollert perioden fra dd.måned.åååå.
Kriterier er hentet fra:
Kommunens rutine av dd.mm.åååå, xxxxx

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at
økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er
gjenstand for betryggende kontroll.
Vår uavhengighet og kvalitetskontroll
Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder
uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig
kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden.
14
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I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer
som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og
beslektede tjenester) har [revisjonsselskapets navn] et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder
dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i
gjeldende lovgivning og annen regulering.
Våre oppgaver og plikter
Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for
økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag
med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører
oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved
etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har
foretatt forenklet etterlevelseskontroll.
Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å
utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen
etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors
skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor
ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning.
Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon.

[Grunnlag for konklusjon med forbehold)
Her beskrives grunnlaget for et eventuelt forbehold.]
Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir
oss grunn til å tro at ABC kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i de interne
rutinene som gjelder for minikonkurranse og bruk av anskaffelsesprotokoll.
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Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt
påse ansvar med økonomiforvaltningen og til ABC kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis
egnet til andre formål.

(Sted og dato)
(Revisors underskrift)
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VEDLEGG: MAL UTTALELSE FRA LEDELSEN

2

1

Til
(revisjonsselskapets navn)
v/oppdragsansvarlig revisor
xxx yyyy

Uttalelse fra ledelsen vedrørende forenklet etterlevelseskontroll av (område som er
kontrollert) i abc kommune.
Ledelsens ansvar



Vi er kjent med, og har oppfylt vårt ansvar for å utforme og iverksette en
hensiktsmessig intern kontroll for å sikre etterlevelse av lov, forskrift, egne
reglementer og vedtak.



Vi bekrefter at vi har gitt revisor all informasjon som er relevant og vesentlig for
forenklet etterlevelseskontroll av (området som er kontroller) og som vi er kjent
med.



Vi kjenner ikke til at det er manglende etterlevelse av lov, forskrift, egne
reglementer eller vedtak i kommunen.

Sted og dato

sign

sign

kommunedirektøren

xxx xxxx

1

Må tilpasses de faktiske forhold
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VEDLEGG: RISIKO OG VESENTLIGHETSVURDERING

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Områder vurdert i rød sone i tabell under

Områder vurdert i gul sone i tabell under

Områder vurdert i grønn sone i tabell under

Sannsynlighet Konsekvens/vesentlighet
Ubetydelige

Mindre

konsekvenser alvorlige

Alvorlige

Meget

konsekvenser alvorlige

konsekvenser

Svært
alvorlige

konsekvenser konsekvenser

Svært
sannsynlig
Meget
sannsynlig
Sannsynlig
Lite
sannsynlig
Usannsynlig
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Valideringsord
Lite sannsynlig

Beskrivelse
Svært tvilsomt

Mindre sannsynlig

Tvilsomt

Sannsynlig

Det er indikasjoner på

Meget sannsynlig

Vi tror at

Svært sannsynlig

Vi er overbevist om

Valideringsord
Ubetydelige
konsekvenser
Mindre alvorlige
konsekvenser
Alvorlige
konsekvenser
Meget alvorlige
konsekvenser
Svært alvorlige
konsekvenser

Beskrivelse
Uvesentlig, ingen som vil henge seg opp i manglende etterlevelse

Rammer få, eller flere i liten grad
Kritisk/alvorlig
Meget alvorlig, gjelder mange
Katastrofalt, svært alvorlig. Rammer mange i stor grad
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00314-1
Kjell Tore Wirum

Saksgang
Kontrollutvalget i Frogn kommune

PS 48/20

Møtedato
30.09.2020

TEMA FOR FORVALTNINGSREVISJON 2021

Forslag til vedtak/innstilling:
1) Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2021:

2) Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for
hvert av prosjektene til neste møte.
Vedlegg:
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 Frogn kommune

Saksframstilling:
Frogn kommunestyre vedtok 07.09.2020 i sak 104/20 Sak fra kontrollutvalget: Plan
for forvaltningsrevisjon 2020-2024 følgende:
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden.

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Følgende områder er vurdert som aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekt for perioden
2020-2024:
Prosjekt

Tema

Anskaffelser

•
•
•
•
•

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

Kommunale planer/prosjekt
– styring, prosesser og
gjennomføringsevne

•
•
•

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

•
•
•
•

Ansatte og personale

•
•
•
•

Internkontroll
(saksbehandling,
delegert myndighet etc.)

•
•
•
•

Økonomisk
internkontroll

•
•
•

Gjennomføring av
investeringsprosjekter

•
•
•
•

Utleieboliger

•
•
•
•
•
•

Økonomisk sosialhjelp/
NAV Frogn

•
•
•
•
•

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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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

Listen over aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekt er ikke til hinder for at
kontrollutvalget kan finne det aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor
andre tjenesteområder eller med et annet innhold.
Mål og problemstillinger
Ved fastsettelse av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjekt, bør en
foreta en vurdering ut i fra blant annet følgende hovedfokus:
▪
▪
▪
▪
▪

Måloppnåelse
Produktivitet
Kvalitet
Regelverksetterlevelse
Styringsinfo-verktøy

Økonomiske konsekvenser
I kontrollutvalgets budsjettforslag for 2021 er det lagt opp til to
forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2021.
Fremdriftsplan
En ser for seg følgende fremdrift:
Fase
1
2

a)
b)
c)

Beskrivelse
Tema for forvaltningsrevisjon
Mål og problemstillinger
+ tildelingskriterier
Begrenset
tilbudskonkurranse
Valg av forvaltningsrevisor

3

Prosjektplan

4

Forvaltningsrevisjonsrapport

Dato/tidsperiode
KU 30.09.2020
KU 04.11.2020

Ansvar
KU
Vikus

November/desember
2020
KU Januar 2021
(innstilling)
KST februar 2021
(vedtak)
KU april/mai 2021

Vikus

KU oktober/november
2021
KST desember 2021
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Vikus

Valgt
forvaltningsrevisor
Valgt
forvaltningsrevisor
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Frogn kommune

Plan for
forvaltningsrevisjon
2020-2024
Kontrollutvalget i Frogn
kommune

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 forvaltningsrevisjonsprosjekter
for vurdering i den neste fireårsperioden:
Prosjekt

Tema

Anskaffelser

•
•
•
•
•

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

Kommunale planer/prosjekt
– styring, prosesser og
gjennomføringsevne

•
•
•

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

•
•
•
•

Ansatte og personale

•
•
•
•

Internkontroll
(saksbehandling,
delegert myndighet etc.)

•
•
•
•

Økonomisk
internkontroll

•
•
•

Gjennomføring av
investeringsprosjekter

•
•
•
•

Utleieboliger

•
•
•
•
•
•

Økonomisk sosialhjelp/
NAV Frogn

•
•
•
•
•

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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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 planen basert på nye
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

48/20 Tema for forvaltningsrevisjon 2021 - 20/00314-1 Tema for forvaltningsrevisjon 2021 : Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 Frogn kommune

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.

7

49/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 - 20/00311-1 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 : Budsjett for kontrollarbeidet 2021

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00311-1
Kjell Tore Wirum

Saksgang
Kontrollutvalget i Frogn kommune

PS 49/20

Møtedato
30.09.2020

BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET 2021

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kontrollutvalget anbefaler at kr. 1.669.000,- bevilges som budsjettramme for
kontrollarbeidet for 2021.
Kontrollutvalget
Sekretariatet
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Sum kontrollarbeidet

Budsjett 2021
269.000
280.000
570.000
550.000
1.669.000

2. Kontrollutvalgets oversender saken til rådmann for videre behandling i
formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag følger
formannskapets innstilling til kommunestyret.
Vedlegg:
Godtgjøringsreglement revidert 3.2.2020, oversikt over godtgjøringer i 2020

Saksframstilling:
Lovgrunnlag
•

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 (Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av
budsjettet for kontrollarbeidet)

Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 så skal kontrollutvalget utarbeide
forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til
budsjettramme for kontrollarbeidet skal følge formannskapets innstilling til
kommunestyret. Budsjettforslaget er delt inn i kontrollutvalgets egen virksomhet,
sekretariatsfunksjonen og revisjonen.
Kontrollutvalgets egen virksomhet
Disse postene består av kontrollutvalgets godtgjørelser, andre driftsutgifter og
abonnementer. Det er også budsjettert for kurs/opplæring og uforutsette oppgaver.
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Utgiftene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelse på
kurs/opplæring. For 2021 legges det til grunn 8 møter.
Møtegodtgjørelse
I henhold til Reglement for godtgjørelse/partistøtte til folkevalgte i Frogn kommune
gjeldende fra 01.06.2012 pkt. 3.3 skal leder for kontrollutvalget motta en godtgjørelse
som tilsvarer 4 % av ordførerens godtgjørelse pr år. Leder, medlemmer og
varamedlemmer skal motta en godtgjørelse som utgjør 0,25 % av ordførerens
godtgjørelse pr møte.
Ordførerens godtgjørelse tilsvarer 96 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse.
Fra 1. mai 2019 utgjør stortingsmedlemmers godtgjørelse 987.997,- pr år. Ordførers
godtgjørelse vil da utgjøre kr. 948.477,- pr år. Det er ikke blitt foretatt justeringer
gjeldende fra 1.mai 2020.
Kontrollutvalgets leder skal etter dette ha en årlig fast godtgjørelse på kr. 37.939,- pr
år. Leder og øvrige medlemmer i kontrollutvalget skal ha en godtgjørelse på kr.
2.371,- pr møte.
Møtegodtgjørelse for kontrollutvalgets medlemmer for 2021 vil etter dette utgjøre:
Funksjon
Utvalgets leder
Utvalgets medlemmer (6)
Til sammen

Pr møte
2.371
2.371

Årlig
37.939

Sum
56.907
113.808
170.715

Andre driftsutgifter
Utvalget har deltatt på NKRFs årlige kontrollutvalgskonferanse i januar/februar.
Kontrollutvalget er medlem av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). Medlemskontingent for 2021 vil utgjøre kr 9 000,Gjennom sitt medlemskap får kontrollutvalget medlemsinfo samt tilbud om deltakelse
på FKTs arrangement, herunder FKT årsmøte og fagkonferanse.
Konferansene er viktig for opplæring og impulser til kontrollutvalgene.
Det foreslås at det settes av midler for at alle faste medlemmer kan delta på minst en
konferanse i 2021. I tillegg inngår det i summen annen opplæring, som f.eks. en
dagsamling for kontrollutvalgene.
Kontrollutvalget bør vurdere abonnement på Kommunal rapport, Akershus
amtstidende eller fagtidsskriftet Kommunerevisoren.
Sekretariatsfunksjonen
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS startet opp 1.7.2020. Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat er fusjonert inn i det nye selskapet. Representantskapet i
selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og dette blir etter planen behandlet
i representantskapets møte i november. Foreløpig foreligger kun administrativt
forslag som vil bli forelagt selskapets styre (som velges i representantskapets møte
10.9.2020).
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For Frogn kommune utgjør budsjettet kr. 280.000,- for 2021. Dersom det skulle bli
noen endringer i budsjettet for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS og Frogn
kommunes andel i forbindelse med styrets behandling, vil sekretariatet informere om
dette.
Revisjonen
Regnskapsrevisjon
Frogn kommunestyre vedtok 08.04.19 i sak 49/19 Sak fra kontrollutvalget: Valg av
regnskapsrevisor følgende:
1. Kommunestyret slutter seg til vurderingen i saksutredningen til kontrollutvalget om valg av
regnskapsrevisor for Frogn kommune
2. Kommunestyret velger KPMG AS som kommunens regnskapsrevisor for perioden 1. mai
2019 til og med 30. april 2021, med opsjon for oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen
med 1+1 år.
3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å undertegne avtale med KMPG AS.

Det foreslås at pris for regnskapsrevisjon for 2021 indeksreguleres i forhold til 2020.
Kjøp av revisjonstjenester for 2021 foreslås budsjettert med kr. 456.000,- ekskl. mva.
eller kr 570.000,- inkl. mva. Det bemerkes at kommunen får refundert mva.-utgiftene.
Det understrekes at det er rådmannen som er ansvarlig for kontrakten med KPMG
AS og at dette er et anslag for å gi et grovt bilde av kostnadene.
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen inngår i regnskapsrevisjon.
Dette er en ny, lovpålagt oppgave for revisor som trådte i kraft med ny kommunelov
høsten 2019. Oppgaven vil bli utført som en del av revisjonsoppdraget.
Forvaltningsrevisjon
Frogn kommune har valgt å konkurranseutsette forvaltningsrevisjon årlig.
Forvaltningsrevisjon for 2021 vil bli gjennomført som en begrenset
tilbudskonkurranse. Det foreslås at kontrollutvalget innstiller om valg av leverandør
når kommunestyrets budsjettvedtak foreligger.
Kjøp av forvaltningsrevisjon for 2021 foreslås budsjettert med kr. 440.000,- ekskl.
mva. eller kr 550.000,- inkl. mva. Det bemerkes at kommunen får refundert mva.utgiftene.
Eventuell eierskapskontroll som bestilles av kontrollutvalget vil bli definert som andre
tjenester og må bestilles særskilt. En vil da følge samme prosedyre som ved kjøp av
forvaltningsrevisjon.
Det budsjetteres ikke til gjennomføring av eierskapskontroll for 2021.
Andre tjenester
Andre tjenester er de tjenester som verken er regnskapsrevisjon eller
forvaltningsrevisjon, herunder særattestasjoner, blant annet bekreftelse av
kommunens grunnlag for krav om momskompensasjon. I tillegg kommer faglig
veiledning, eventuelle undersøkelser som revisjonen utfører, møter i kommunestyret,
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kontrollutvalget osv. Så langt det er forenlig med revisors oppgaver som kommunens
revisor og kontrollutvalget er innforstått med dette, vil revisor også kunne utføre
administrativ bistand etter nærmere avtale med administrasjonen.
Det budsjetteres ikke med utgifter til veiledning mv. Det forutsettes at dette eventuelt
blir budsjettert av rådmannen.
Totalt
Det samlede budsjettforslaget for 2021 er som følger:
Kontrollutvalget

Poster
Godtgjørelser kontrollutvalget
Arbeidsgiveravgift (14,1 %)
Møteutgifter (lokaler, servering etc.)
Medlemskap FKT
Kurs og opplæring
Sum

Sekretariatet
Revisjonen

Budsjett 2021
170.715
24.071
9.000
65.000
268.786
280.000

Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Andre tjenester

570.000
550.000
-

SUM

1.668.786
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REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL
FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012.
Historikk:
Vedtatt av kommunestyret, sak 104/98, møtet 14.12.98, revidert i forhold til den til
enhver tid gjeldende ordførergodtgjørelse, pkt. 1.1 frem til 15.12.2008.
Tillegg ettergodtgjøring vedtatt av kommunestyret 10.05.99, sak 25/99.
Revidert i kommunestyrets møte den 30.05.05, sak 46/05
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak den 19.06.06, sak 53/06
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak den 08.10.07, sak 91/07 og 92/07
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 17.12.07, sak 128/07
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 15.12.08, sak 100/08
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 14.12.09, sak 111/09
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 20.9.10, sak 88/10
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 10.9.12, sak 107/12
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 7.4.14, sak 39/14
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 19.6.17, sak 98/17
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 13.5.2019, sak 66/19
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 16.12.2019, sak 156/19
Revidert i henhold til kommunestyrevedtak, den 3.2.2020, sak 9/20

1.0 GODTGJØRELSE TIL ORDFØRER
1.1 Fast godtgjørelse
Ordføreren mottar en godtgjørelse tilsvarende 96 % av stortingsrepresentantenes
godtgjørelse.
Godtgjørelsen omfatter alt arbeid og møter som har sammenheng med ordførervervet.
For møter i utvalg som ikke har direkte tilknytning til vervet, mottar ordføreren
møtegodtgjørelse i tillegg.
Justering av stortingsrepresentantenes godtgjørelse vurderes hver vår. Ved endring i
godtgjørelsen, blir ordførerens godtgjørelse endret tilsvarende med virkning fra 1. mai
samme år.
Den faste godtgjørelsen utbetales månedlig.
Dersom ordførervervet ikke utføres på heltid, fastsetter kommunestyret godtgjørelsen
årlig.

1.2 Pensjon
Ordføreren er tilknyttet kommunens pensjonsordning. Premien er individuell. Full
opptjeningstid er 16 år.
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1.3 Ettergodtgjøring
Ordføreren mottar ettergodtgjørelse i 3 måneder, uavhengig om vedkommende har
trådt inn i ny stilling i denne perioden.

1.4 Sykepenger
Ordføreren omfattes av sykelønnsordningen

1.5 Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer
Ordføreren er tilknyttet kommunens gruppelivsforsikring

1.6 Mobiltelefon
Abonnementsavgift og bruk av telefonen dekkes av Frogn kommune. Frogn kommune
stiller mobiltelefon til disposisjon.

1.7 Fri avis
Abonnementsavgift for én fritt valgt avis dekkes.

2.0 FAST GODTGJØRELSE TIL VARAORDFØREREN
2.1 Fast godtgjørelse
Varaordføreren mottar en fast godtgjørelse som tilsvarer 14 % av ordførerens
godtgjørelse pr. år.
Godtgjørelsen omfatter alt arbeid og møter som har sammenheng med
varaordførervervet.
For møter i utvalg som ikke har direkte tilknytning til vervet, mottar varaordføreren
møtegodtgjørelse i tillegg.
Den faste godtgjørelsen utbetales månedlig.

2.2 Inntreden som ordfører
Dersom ordfører for en periode på mer enn en uke trer inn i annen funksjon med
godtgjøring og varaordfører ivaretar ordførers oppgaver fullt ut i tilsvarende periode,
godtgjøres varaordfører på lik linje med ordfører. Ordfører trekkes tilsvarende i
godtgjøring.
Varaordførers ordinære godtgjøring faller bort i samme periode.

3.0 ØVRIGE FASTE GODTGJØRINGER

49/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 - 20/00311-1 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 : Godtgjoringsreglement revidert 3.2.2020

Versjon 05.02.20

3.1 Gruppeleder, Formannskap, Hovedutvalg for miljø-, plan- og
byggesaker, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur
Faste medlemmer, med unntak av ordfører og varaordfører, mottar en fast godtgjørelse
som tilsvarer 2,5 % av ordførerens godtgjørelse pr. år.
Lederne for utvalgene, med unntak av ordfører og varaordfører, mottar en fast
godtgjørelse som tilsvarer 4 % av ordførerens godtgjørelse pr. år.
Partienes gruppeledere, med unntak av ordfører og varaordfører, mottar en fast
godtgjørelse som tilsvarer 1 % av ordførerens godtgjørelse pr. år.
Har et medlem forfall til mer enn halvparten av årets møter, skal det foretas fratrekk i
godtgjørelsen.
Den faste godtgjørelsen utbetales månedlig.

3.2 Forliksrådet
Satser fastsettes av staten fra 01.01.06.

3.3 Kontrollutvalget
Lederen mottar en fast godtgjørelse som tilsvarer 4 % av ordførerens godtgjørelse pr.
år. Den faste godtgjørelsen utbetales månedlig.
Leder, medlemmer og møtende varamedlemmer mottar en godtgjørelse som tilsvarer
0,25 % av ordførers godtgjørelse pr. møte.
Varamedlemmer som deltar på under halvparten av sakene i et møte får 50%
godtgjøring for dette møtet.

3.4 Administrasjonsutvalget
Lederen, med unntak av ordfører og varaordfører, mottar en fast godtgjørelse som
tilsvarer halvparten av godtgjørelsen til lederne av hovedutvalgene.
Leder, medlemmer og møtende varamedlemmer mottar en godtgjørelse som tilsvarer
0,15 % av ordførers godtgjørelse pr. møte.
Varamedlemmer som deltar på under halvparten av sakene i et møte får 50%
godtgjøring for dette møtet.

4.0 GODTGJØRELSE PR. MØTE
Godtgjørelsen utbetales 2 ganger pr. år, i juni og desember.

4.1 Kommunestyret, Formannskap, Hovedutvalg for miljø-, plan- og
byggesaker, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur.
Kommunestyrets medlemmer, inkludert gruppeleder, og møtende varamedlemmer
mottar en godtgjørelse som tilsvarer 0,25 % av ordførers godtgjørelse pr. møte.
Leder, medlemmer og møtende varamedlemmer I Formannskap, Hovedutvalg for miljø-,
plan- og byggesaker eller Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur mottar en
godtgjørelse som tilsvarer 0,25 % av ordførers godtgjørelse pr. møte.
Ordfører og varaordfører mottar ikke møtegodtgjørelse pr. møte for møter i
kommunestyret.
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Varamedlemmer som deltar på under halvparten av sakene i et møte får 50%
godtgjøring for dette møtet.

4.2 Øvrige utvalg, styrer, råd, nemnder, komiteer m.v.
Medlemmer og møtende varamedlemmer mottar en godtgjørelse som tilsvarer 0,15 %
av ordførers godtgjørelse pr. møte.
Møtelederen mottar en godtgjørelse som tilsvarer 0,25 % av ordførers godtgjørelse pr.
møte.
Varamedlemmer som deltar på under halvparten av sakene i et møte får 50%
godtgjøring for dette møtet.

4.3 Godtgjørelse til arbeidstakerrepresentanter
Arbeidstakerrepresentanter i partssammensatte utvalg gis samme møtegodtgjørelse
som de kommunalt oppnevnte dersom møtene er lagt utenom arbeidstiden.

4.4 Godtgjørelse til stemmestyrer og valgmedarbeidere
Valgdagen:
Medlemmer i stemmestyrene og valgmedarbeidere mottar en godtgjørelse som utgjør
0,17% av ordførers godtgjørelse for 1/1 dag og 0,09% av ordførers godtgjørelse for ½
dag.
Ledere i stemmestyrene mottar en godtgjørelse som utgjør 0,30% av ordførers
godtgjørelse.
Informasjonsmøter/opplæring:
Medlemmer i stemmestyrene og valgmedarbeidere på valglokalene mottar en
godtgjørelse på 0,08% av ordførers godtgjørelse
Ledere i stemmestyrene mottar en godtgjørelse på 0,15% av ordførers godtgjørelse.

5.0 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE
5.1 Ordføreren
Ordføreren mottar skyss- og kostgodtgjørelse etter ført kjørebok og regning i henhold til
kommunens reiseregulativ.
Ordføreren mottar ikke kostgodtgjørelse for reiser innen kommunen.

5.2 Øvrige kommunale ombuds-/ tillitsmenn
Øvrige kommunale ombuds-/tillitsmenn mottar skyss- og kostgjørelse etter regning i
henhold til kommunens reiseregulativ.
De mottar ikke kostgodtgjørelse for reiser innen kommunen.

6.0 DEKNING AV UTGIFTER
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6.1 Telefonutgifter
a) Varaordfører mottar kr 2000,- pr år til dekning av telefonutgifter.
b) Leder for Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker, for Hovedutvalg for oppvekst,
omsorg og kultur og gruppeledere mottar kr 1200,- pr år til dekning av telefonutgifter.
Beløpene utbetales under forutsetning av at det ikke er gitt godtgjørelse i henhold til pkt
a).

6.2 Tap i arbeidsinntekt
Det ytes erstatning for tapt arbeidsinntekt som følge av møter i forbindelse med
politiske verv

6.2.1 Erstatning for utgifter til stedfortreder
Det kan ytes erstatning for utgifter til stedfortreder, vikar eller lignende som utøvelsen
av vervet nødvendiggjør. Ved bruk av avspasering eller feriedager gis ikke erstatning.
Erstatningen beregnes i prosentsatser av ordførerens godtgjøring på grunnlag av antall
timer i møtet og reisetid. Hjemmearbeidende, studenter og pensjonister m.fl. kan kreve
erstatning dersom de har hatt et reelt økonomisk tap. Beløp NAV trekker fra dagpenger,
arbeidsavklaringspenger e.l. som følge av arbeid som folkevalgt, kan erstattes. Tap som
er vanskelig å dokumentere, må sannsynliggjøres i egen skriftlig begrunnelse.

6.2.2 Udokumentert tapt arbeidsinntekt
Udokumentert tapt arbeidsinntekt, øvre grense. Under 4 timer inkl. reisetid: Inntil
0,0875 % av ordførers godtgjørelse. Over 4 timer inkl. reisetid: Inntil 0,175 % av
ordførers godtgjørelse.
Dokumentasjonskrav:
 Erklæring fra arbeidsgiver om hvor stort inntektstapet ved fraværet vil være.
 Egenerklæring fra selvstendig næringsdrivende og grupper nevnt under pkt.
6.2.1

6.2.3 Dokumentert tapt arbeidsinntekt
Dokumentert tapt arbeidsinntekt, øvre grense: Under 4 timer inkl. reisetid: Inntil 0,195
% av ordførers godtgjørelse. Over 4 timer inkl. reisetid: Inntil 0,389 % av ordførers
godtgjørelse.
Dokumentasjonskrav:
 Konkret dokumentasjon på faktisk trekk i lønn, dvs. lønnslipp eller bekreftelse fra
arbeidsgiver om trekk i lønn på gjeldende dager.
 Dokumentasjon på inntektstap, for eksempel firmaregnskap, ligningsattest eller
lignende fra selvstendig næringsdrivende».
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6.3 Dekning av utgifter til stedfortreder i hjemmet m.v
Dokumenterte utgifter til nødvendig stedfortreder i hjemmet (barnepass m.v) som følge
av møter i folkevalgte organ dekkes med inntil kr. 1200,- pr. dag på grunnlag av utfylt
skjema.

7.0 DISPENSASJON/FORTOLKNING AV BESTEMMELSENE
I spesielle enkelttilfeller gis rådmannen følgende myndighet:
- dispensere fra ovennevnte bestemmelser
- ta avgjørelse i tilfeller som ikke er dekket av reglementets
bestemmelser

8.0 PARTISTØTTE
Partistøtten settes til 25 % av ordførerens lønn. Tilskuddet utbetales etter følgende
beregningsmåte: 9/10 i representantstøtte og 1/10 gruppestøtte. Tilskuddet skal være
uforandret hele budsjettåret, og skal utbetales innen utgangen av mars. Ordningen
gjelder fra 1.1.2013.
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OVERSIKT OVER GODTGJØRINGER SOM GJELDER i 2020
Punkt i
Godtgjøring
godtgjøringsreglementet
1.1
Ordførers godtgjøring årlig

Beregningsgrunnlag

Beløp
Kr. 948 447,-

1.1

Ordførers godtgjøring månedlig

2.1

Varaordførers godtgjøring månedlig

96% av godtgjøring
stortingsrepresentantene
96% av godtgjøring
stortingsrepresentantene
14% av ordførers godtgjøring

3.1

Månedlig godtgjøring hovedutvalgsledere og leder kontrollutvalg

4% av ordførers godtgjøring

Kr. 3 161,-

3.3

Månedlig godtgjøring leder kontrollutvalg

4% av ordførers godtgjøring

Kr. 3 161,-

3.1

Månedlig godtgjøring gruppelederne i kommunestyret

1% av ordførers godtgjøring

Kr. 790,-

4.1

Godtgjørelse pr. møte for leder, medlemmer og møtende
varamedlemmer i kommunestyret, formannskap og hovedutvalg*
Godtgjørelse pr. møte for leder, medlemmer og møtende
varamedlemmer i kontrollutvalget*
Godtgjørelse pr. møte for leder øvrige utvalg

0,25% av ordførers årlige
godtgjøring
0,25% av ordførers årlige
godtgjøring
0,25% av ordførers årlige
godtgjøring
0,15% av ordførers årlige
godtgjøring
Inntil 0,0875% av ordførers årlige
godtgjøring
Inntil 0,175% av ordførers årlige
godtgjøring
Inntil 0,195% av ordførers årlige
godtgjøring
Inntil 0,389% av ordførers årlige
godtgjøring

Kr. 2 371,-

3.3
4.2
4.2
6.2.2

Godtgjørelse pr. møte for medlemmer og møtende varamedlemmer
øvrige utvalg**
Udokumentert tapt arbeidsinntekt – under 4 timer inkl. reisetid

6.2.2

Udokumentert tapt arbeidsinntekt – over 4 timer inkl. reisetid

6.2.3

Dokumentert tapt arbeidsinntekt – under 4 timer inkl. reisetid

6.2.3

Dokumenter tapt arbeidsinntekt – over 4 timer inkl. reisetid

Kr. 79 037,Kr 11 065,-

Kr. 2 371,Kr. 2 371,Kr 1 423,Inntil
Kr. 830,Inntil
Kr. 1 658,Inntil
Kr. 1 849,Inntil
Kr. 3 689,-

*Møtende varamedlemmer som møter på færre enn halvparten av sakene i det enkelte møtet får halv godtgjøring, dvs. kr 1386,- pr. møte
**Møtende varamedlemmer som møter på færre enn halvparten av sakene i det enkelte møtet får halv godtgjøring, dvs. kr. 712,- pr. møte
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00343-1
Kjell Tore Wirum

Saksgang
Kontrollutvalget i Frogn kommune

PS 50/20

Møtedato
30.09.2020

MØTEPLAN 2021

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2021:
Onsdag 20.januar
Onsdag 3.mars
Onsdag 14.april
Onsdag 26.mai
Onsdag 18.august
Onsdag 29.september
Onsdag 10.november
Onsdag 1.desember
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 14:00
Vedlegg:
Forslag møteplan 1 halvår 2021, Forslag møteplan 2 halvår 2021

Saksframstilling:
I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2021 planlegges det 8 ordinære
kontrollutvalgsmøter i løpet av 2021.
Kontrollutvalget har fremmet preferanse på onsdag som møtedag og kl. 14:00 som
møtetidspunkt.
Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte
organ i Frogn kommune, herunder spesielt kommunestyret.
VURDERING
På nåværende tidspunkt er det ukjent hvor lenge en vil opprettholde nasjonale og
lokale restriksjoner for fysiske møter av en viss størrelse grunnet corona-pandemien.
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I tilfelle en må opprettholde dagens restriksjoner også for 2021, vil en foreslå at det
legges opp til hyppigere men korte møter, eventuelt i form av fjernmøter på
tilrettelagte plattformer som f.eks. Teams.
Avslutning
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling.

2
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Januar 2021

Februar 2021

F 1 Første nyttårsdag

M 1 HMPB + HOST

Mars 2021
5

M 1

April 2021
9

Mai 2021

T 1 Skjærtorsdag

Juni 2021

L 1 Arbeidernes dag

T 1 RFF + KFU

L 2

T 2 HOK

T 2

F 2 Langfredag

S 2

S 3

O 3 Adm + Fsk

O 3 Utsending slutt

L 3

M 3 Kommunestyret

T 4

T 4

S 4 Første påskedag

T 4

F 4

T 5

F 5

F 5

M 5 Andre påskedag

O 5

L 5

O 6

L 6

L 6

T 6

T 6

S 6

T 7

S 7

S 7

O 7

F 7

M 7 HMPB + HOST

F 8

M 8 Kommunestyret

T 8 Utsending starter

L 8

T 8 HOK

M 4

1

6

M 8 Eldreråd

10

14

L 9

T 9

T 9 RFF, KFU

F 9

S 9

S 10

O 10

O 10 UKS

L 10

M 10

M 11

2

O 2 UKS

18

T 3

O 9 Adm + FSK

19

T 10

T 11

T 11

S 11

T 12

F 12

F 12

M 12

O 13

L 13

L 13

T 13

T 13 Kristi himmelfartsdag

S 13

T 14 Utsending starter

S 14

S 14

O 14 Utsending slutt

F 14

M 14 Kommunestyret

F 15

M 15

T 15

L 15

T 15

7

M 15 HMPB + HOST

11

15

T 11

F 11

O 12

L 12

L 16

T 16

T 16 HOK

F 16

S 16

S 17

O 17

O 17 Adm + FSK

L 17

M 17 Grunnlovsdagen

T 18 Utsending starter

T 18

S 18

T 18

F 18

T 19

F 19

F 19

M 19 Eldreråd

O 19

L 19

O 20 Utsending slutt

L 20

L 20

T 20 RFF + KFU

T 20 Utsending start

S 20

T 21

S 21

S 21

O 21 UKS

F 21

M 21

F 22

M 22 Vinterferie

T 22

L 22

T 22

M 18

3

8

M 22 Kommunestyret

12

16

T 17

T 23

T 23

F 23

S 23 Første pinsedag

S 24

O 24

O 24

L 24

M 24 Andre pinsedag

T 25

T 25

S 25

T 25

F 25

T 26 RFF + KFU

F 26

F 26

M 26 HMPB + HOST

O 26

L 26

O 27 UKS

L 27

L 27

T 27 HOK

T 27 Utsending slutt

S 27

T 28

S 28

S 28 Palmesøndag

O 28 Adm + FSK

F 28

M 28

T 29
F 30

L 29
S 30
M 31 Eldreråd

T 29
O 30

F 29
L 30
S 31

4

M 29
T 30
O 31

13

17

24

O 16

20

L 23
M 25 Eldreråd

23

25

O 23

21

22

T 24

26
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Juli 2021

August 2021

T 1

S 1

F 2

M 2

L 3

T 3

S 4

September 2021

Oktober 2021

November 2021

Desember 2021

F 1 Saksutsending slutt

T 2

L 2

T 2

T 2

F 3

S 3

O 3

F 3

O 4

L 4

M 4 Høstferie

T 4 Saksutsending start

L 4

T 5

S 5

T 5

F 5

S 5

T 6

F 6

M 6 Kommunestyret

O 6

L 6

M 6 Kommunestyret ord.

O 7

L 7

T 7

T 7

S 7

T 7

O 8

F 8

M 8

T 9

L 9

T 9

T 9

O 10 Saksutsending slutt

F 10

T 11

L 11

M 5

27

31

36

M 1

44

O 1 Adm + FSK

40

45

O 1

49

T 8

S 8

F 9

M 9

L 10

T 10

F 10

S 10

O 11

L 11

M 11 Eldreråd

T 12 Saksutsending start

S 12

T 12 RFF + KFU

F 12

S 12

T 13

F 13

M 13 VALGDAG

O 13 UKS

L 13

M 13 Kommunestyret budsjett50

O 14

L 14

T 14

T 14

S 14

T 15

S 15

O 15

F 15

M 15 Eldreråd

F 16

M 16

T 16

L 16

T 16 RFF + KFU

T 16

L 17

T 17

F 17

S 17

O 17 UKS

F 17

S 18

O 18 Saksutsending slutt

L 18

M 18 HMPB + HOST

T 18

L 18

T 19

S 19

T 19 HOK

F 19

S 19

T 20

F 20

M 20

O 20 Adm + FSK

L 20

M 20

O 21

L 21

T 21

T 21

S 21

T 21

O 22

F 22

M 22 HMPB + HOST

T 23

L 23

T 23 HOK

T 23

O 24 Adm + FSK

F 24

T 25

L 25 Første juledag

S 11
M 12

M 19

28

29

32

33

37

38

41

42

O 8 Ekstra HMPB

T 14

46

47

O 15

T 22

S 22

F 23

M 23 Eldreråd

L 24

T 24 RFF + KFU

F 24

S 24

S 25

O 25

L 25

M 25 Kommunestyret

T 26

S 26

T 26

F 26

S 26 Andre juledag

T 27

F 27

M 27 Saksutsending start

O 27

L 27

M 27

O 28

L 28

T 28

T 28

S 28

T 28

O 29

F 29

M 29 FSK - budsjett

T 30

L 30

T 30

M 26

30

T 29

S 29

F 30

M 30 HMPB + HOST

L 31

T 31 HOK

34

35

39

S 31

43

48

51

O 22

O 29
T 30
F 31

52
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00168-3
Kjell Tore Wirum

Saksgang
Kontrollutvalget i Frogn kommune

PS 51/20

Møtedato
30.09.2020

REFERAT OG ORIENTERINGER

Forslag til vedtak/innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
.

Saksframstilling:
Referatsaker (RS):
RS 07/20
RS 08/20

Sak fra kontrollutvalget - Plan for eierskapskontroll 2020-2024,
Saksprotokoll KST sak 98/20 (vedlagt)
Sak fra kontrollutvalget - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024,
Saksprotokoll KST sak 104/20 (vedlagt)

Orienteringssaker (OS):
OS 19/20
OS 20/20
OS 21/20

OS 22/20
OS 23/20

Vannområdet Morsa Årsmelding 2019 (vedlagt)
Oppvekstprofil 2020 Frogn kommune (vedlagt)
Lovlighetsklage fremmet av Høyre 15.6.2020 - kjøp av prestebolig kommunestyrets behandling (vedlagt)
Brev datert 090920 fra setterådmann Vevelstad (vedlagt)
Juridisk vurdering datert 070920 Mageli (vedlagt)
Tidslinje - kjøp av Drøbak prestebolig og påfølgende lovlighetskontroll
(vedlagt)
Kjøpekontrakt (vedlagt)
Saksprotokoll sak 72-20 - tertialrapport nr. 1 2020 (vedlagt)
Oversikt over saker til behandling 2020, pr 23.09.2020 (vedlagt)
Behandlede saker 2020 (vedlagt)
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Frogn kommune

Saksprotokoll
Sak fra kontrollutvalget: Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Saksbehandler:
Anne Lise Larsson
Behandlet av
1 Kommunestyret 2019-2023

Saksnr.:
98/20

20/01886
Møtedato
07.09.2020

Tittel
Kommunestyrets behandling 07.09.2020:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret 2019-2023s vedtak 07.09.2020:
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden.

Saksprotokollen bekreftes
Frogn, 11. september 2020
Anne Lise Larsson
Dokumentet er elektronisk godkjent

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

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

Telefon
Telefaks

64 90 60 00
64 90 60 01

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
Side 1 av 1
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Frogn kommune

Saksprotokoll
Sak fra kontrollutvalget: Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Saksbehandler:
Anne Lise Larsson
Behandlet av
1 Kommunestyret 2019-2023

Saksnr.:
104/20

20/01954
Møtedato
07.09.2020

Tittel
Kommunestyrets behandling 07.09.2020:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 07.09.2020:
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden.

Saksprotokollen bekreftes
Frogn, 11. september 2020
Anne Lise Larsson
Dokumentet er elektronisk godkjent

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

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

Telefon
Telefaks

64 90 60 00
64 90 60 01

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
Side 1 av 1
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Årsmelding for 2019
Formål

Vannområdeutvalget Morsa skal være et aktivt samarbeidsorgan for lokale og regionale myndigheter
og andre interessenter i vassdraget for å forbedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget og
kystområdene fra Saltnes i Råde til Drøbak i Frogn. I henhold til EUs Rammedirektiv for vann skal
Morsa bidra til helhetlig vannforvaltning. Dette krever aktiv samordning av tiltak og virkemidler
mellom alle berørte sektorer og myndigheter.

Partnere i vannområdeutvalget

Kommunene Ski, Enebakk, Hobøl, Spydeberg, Våler, Moss, Rygge, Råde, Vestby, Ås og Frogn,
fylkesmannen i Oslo og Viken, fylkeskommunene i Akershus og Østfold, Statens vegvesen,
Mattilsynet og NVE.
Følgende brukerinteressene er representert som observatører: Østfold og Akershus bondelag, Forum
for Natur og Friluftsliv i Østfold, Vansjø grunneierlag og MOVAR.

Styrets sammensetning til oktober 2019

Reidar Kaabbel - leder (Våler kommune), Tom Anders Ludvigsen - nestleder (Vestby kommune), Olav
Breivik (Hobøl kommune), Hanne Tollerud (Moss kommune), Øystein Slette (Enebakk kommune),
René Rafshol (Råde kommune), Petter Schou (Spydeberg kommune), Inger-Lise Skartlien/Hans Jørn
Rønningen (Rygge kommune), Ola Nordal (Ås kommune), Odd Haktor Slåke (Frogn kommune), Hanne
Opdan (Ski kommune), May Hansen (Østfold fylkeskommune), Jon Schøning Lie (Akershus
fylkeskommune), Håvard Hornnæs (Fylkesmannen i Østfold), Trond Løfsgaard (Fylkesmannen i Oslo
og Akershus), Odd Arne Haarseth (NVE), Ola Rosing Eide (Statens vegvesen), Sarita Winsevik
(Mattilsynet).

Styrets sammensetning fra oktober 2019

Reidar Kaabbel - leder (Våler kommune), Tom Anders Ludvigsen - nestleder (Vestby kommune,
Hanne Tollerud (Moss kommune), Hans Kristian Solberg (Enebakk kommune), René Rafshol (Råde
kommune), Kathrine Hestø Hansen (Indre Østfold kommune), Ola Nordal (Ås kommune), Hans
Kristian Ranaas (Frogn kommune), Hanne Opdan (Nordre Follo kommune), May Hansen (Østfold
fylkeskommune), Jon Schøning Lie (Akershus fylkeskommune), Håvard Hornnæs og Trond Løfsgaard
(Fylkesmannen i Oslo og Viken), Odd Arne Haarseth (NVE), Ola Rosing Eide (Statens vegvesen), Sarita
Winsevik (Mattilsynet).

Observatører

Svend Arild Uvaag (Østfold bondelag), Svein Bjerke (Akershus bondelag), Øivind Paulshus (Vansjø
grunneierlag), Johnny Sundby (MOVAR), samt representant fra Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold.
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Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling

Utvalget har én ansatt, daglig leder Carina Rossebø Isdahl, som er formelt ansatt i Våler kommune. I
2019 besto styret av 18 personer hvorav 13 menn og 5 kvinner frem til oktober. Fra oktober besto
styret av 16 personer hvorav 11 menn og 5 kvinner. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette
spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Styret mener arbeidsmiljøet er tilfredsstillende, og det har
ikke vært skader eller ulykker i 2019.

Ytre miljø

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Økonomi

Økonomien til Vannområdeutvalget Morsa er tilfredsstillende.
Vannområdet fikk tildelt kr. 237.500,- fra Miljødirektoratet via Vannregionmyndigheten. Østfold
fylkeskommune bidro med kr. 195.106,- til drift av Morsa i 2019, samt kr. 50.000,- i midler til støtte
til informasjon og kommunikasjon. Akershus fylkeskommune bidro med kr. 115.000,-. Ordinære
inntekter fra kommunene er i henhold til budsjett, mens renteinntekter og tildelinger fra
fylkeskommunene ble høyere enn budsjettert.
Vannområdet ble i 2017 innvilget kr 64.000 fra Fylkesmannen i Østfold til å gjennomføre
vannmiljørådgivning i landbruket. Prosjektet ble sluttutbetalt fra Morsa i 2018. Midlene
(kr. 61.024,-) ble innbetalt til Morsa fra Fylkesmannen i 2019.
Vannområdet fikk i 2018 tildelt kr 260.000,- fra Miljødirektoratet til å gjennomføre et prosjekt om
fordrøyningsdammer i samarbeid med vannområdene Glomma sør, Haldenvassdraget og Øyeren.
Prosjektet er ferdigstilt og sluttutbetalt i 2019.
Vannområde Morsa har fått tildelt midler fra Fylkesmannen til overvåkning i tillegg til innbetalinger
fra kommunene. Overskudd er avsatt på overvåkningsfond.
Vannområde Morsa fikk i 2017 overført kr. 4.575.784,- fra Rygge kommune. Dette er midler Morsaprosjektet fikk tildelt fra Husbanken i 2003 for å etablere en støtteordning til husstander med
vanskelig økonomi, som var pålagt å oppgradere avløpsløsningen sin. Det ble i 2018 utarbeidet og
startet prosess for vedtak av retningslinjer for ordningen. Første søknadsrunde for innbyggere i
Morsa ble gjennomført i 2019, og det ble utbetalt kr. 300.000,- til Morsa-kommuner for videre
utbetaling til innvilgede søknader.
Driftsfondet ble tilført kr 788.510,- i 2019, og hadde en saldo på kr 3.994.391,99 per 31.12.2019.
Egenkapitalen til Vannområdeutvalget Morsa er god og styret mener det er riktig å legge forutsetning
om fortsatt drift til grunn for avleggelse av årsregnskapet for 2019.
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn
ved utarbeidelse av årsregnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av
Vannområdeutvalget Morsa sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Regnskap og revisjon utføres av Våler kommune.

Garminfondet

Vannområdeutvalget Morsa inngikk i 2008 en kontrakt med bedriften Belanor AS i Rygge, og det ble
gitt totalt kr 1 000 000 over tre år til Garminfondet. Fondet skal støtte tiltak som bedrer
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vannkvaliteten. Resterende midler på Garminfondet, kr 201 404,-, er avsatt til et erosjonssikringsprosjekt i regi av NVE i Kråkstadelva.

Avløpstiltak 2019

I Vansjø-Hobølvassdraget har de fleste av boligene som ikke var tilknyttet offentlig avløpsnett i 1999
oppgraderte/godkjente renseløsninger. Det gjenstår fortsatt noen anlegg som ikke er oppgradert,
hvorav noen har fått utsettelse og noen ikke har etterfulgt pålegg. Kommuner som har vært tidlig ute
med opprydding i avløp spredt opplever nå at noen av de første anleggene som ble etablert er
utdaterte og må oppgraderes på nytt.
I områder med avrenning til kysten er de fleste kommunene godt i gang med å gjennomføre tiltak for
boliger/fritidsboliger som ikke har tilfredsstillende avløpsløsning. Kommunene er avhengig av
administrativ kapasitet for å følge opp arbeidet på en god måte.
Vannområde Morsa har også i samarbeid med vannområdene Glomma sør, Haldenvassdraget og
Øyeren startet flere prosjekter for å få bedre kunnskap og bedret forvaltning av separate
avløpsanlegg. I 2019 ble det jobbet aktivt med et felles prosjekt om å revidere lokale forskrifter for
separate avløpsanlegg.

Jordbrukstiltak 2019
Regionalt forskriftskrav om at 60 % av kornarealet på hvert enkelt foretak ikke skulle jordarbeides om
høsten ble opphevet i 2013. I tillegg gis det ikke lengre tilskudd gjennom RMP til ingen/utsatt
jordarbeiding om høsten til arealer i erosjonsklasse 1 i Morsa. Andel jordbruksareal som lå i stubb
over vinteren i 2019 var 69 % for Vansjø-Hobølvassdraget til Storefjorden, 50 % for arealene til vestre
Vansjø, 21 % for arealer til kystbekker i planperiode 1 og 52 % for arealer til kystbekker i planperiode
2. Selv om det var en større andel areal i stubb i 2019 enn året før, har det vært en betydelig nedgang
i stubbareal i Vansjø-Hobølvassdraget, og spesielt til vestre Vansjø, etter forskriftsendringen og at det
ikke lengre ble gitt tilskudd i erosjonsklasse 1 fra og med 2013. For arealer til kystbekker i
planperiode 2 er det en tendens med økt oppslutning om stubb og andre miljøtiltak i landbruket som
motvirker avrenning.
Ordningen med miljørådgivning er videreført i Follo. Landbrukskontoret i Follo har også gjennomført
et prosjekt med oppfølging av etablerte fangdammer, med prosjektstøtte fra Morsa.
Ordningen med miljøavtaler til vestre Vansjø er opphevet fra 2019, og erstattet med nye ordninger
for miljøavtaler inndelt i trinn 1 og 2. Det har vært svært liten oppslutning rundt de nye
miljøavtalene.
Vannområdet har bidratt inn i fylkesmannens prosess med rullering av RMP, og utarbeidelse av nye
forskrifter for regionale miljøkrav i landbruket.
XXXX, 2020
-------------------------

---------------------------

Reidar Kaabbel
Styreleder

Tom Anders Ludvigsen
Nestleder
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Vannområdeutvalget Morsa Resultatregnskap 2019
MORSA Regnskap, Balanse og Fond.

2018

Statlig tildeling Miljødirektoratet

445 834,00

Deltagerinntekter
Innbetaling kommuner, overvåking
Tilskudd overvåking , Fylkesmannen i Oslo og Viken
Tilskudd overvåking, Fylkesmann Oslo og Viken
Tilskudd vannmiljørådg. Østfold
Tilskudd, Statlig del FoU-prosjekter avløp
Tilskudd, Fordrøyningdammer
Tilskudd Østfold fylkeskommune
Overskudd prosjekt fordrøyningsdammer
Inntekt fra landbruksdirektoratet, klima og miljøprogram
Diverse refusjoner
Refusjon merverdiavgiftskompensasjon
Renteinntekter

1 617 552,00
Prosjekt
Prosjekt
Prosjekt
Prosjekt
Prosjekt
Prosjekt
Prosjekt
Prosjekt
54 969,00
393 745,25
194 612,93

SUM
Lønn, sosial utgifter
Bil/møte/
Regnskap/Revisjon/tjenester/kontor/telefongodtgjørelse
Seminarer, møter, ekskursjoner
Utstyr PC

917 787,00
475 000,00
100 000,00
20 885,10
600 000,00
260 000,00

5 080 385,28
Note 1

50 000,00
388,87
40,33
6 710,00
387 740,02
284 097,42
4 215
921,64

901 034,74
25 222,14
112 518,56
68 153,14

909 178,93
16 660,87
187 602,40
76 591,35

300
393 745,25

387 740,02

-

Info tiltak
Prosjekter i kommunene
Innleid konsulent
Barn og unge
Avsatt til fond, jubileumskonferanse
SUM

237 500,00
1 758
399,00
846 046,00
645 000,00

-

Bøker, rapporter, kontormateriell
Merverdiavgift

SUM

2019

1 500 973,83

1 577
773,57

2 638,40
70 000,00

32200
116 392,00

60 000,00

60 000,00
150 000,00
358 592,00

132 638,40
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Utbetalt Overvåkning

Prosjekt

Utbetalt, Garmin
Utbetalt, Prosjekt "Vester Vannsjø"
Utbetalt, Klima og Miljøprogram
Utbetalt , Fiskevandringshinder i Høler
Utbetalt Overvannshåndtering
Utbetalt, Fou-prosjekter avløp
Utbetalt, Vannmiljørådgivning Østfold
Utbetalt Morsa-midler
Utbetalt, fordrøyningsdammer

Prosjekt
Prosjekt
Prosjekt
Prosjekt
Prosjekt
Prosjekt
Fordring

SUM Prosjekter
Fond overvåkning
Fond Fiskevandringshinder i Hølen
Fond Vestre Vannsjø
Fond overvannshåndtering
Fond Fordrøyningsdammer
Fond Morsa - Husbanken
Fond jubileumskonferanse
SUM
Resultat inkl fond

1 404 684,24

1 171
797,47

83 592,00
26 800,00
103 223,50
600 000,00
20 885,10

2 239 184,84
88 102,76
-26 800,00
-84 800,00
-98 950,00
260 000,00

300 000,00
260 000,00
1 670
813,80
319 248,53

-260 000,00

-300 000,00
137 552,76 -240 751,47
1 070 035,45

788 510,07
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Balanse

IB 2018

UB 2018

IB 2019

UB 2019

Fordring
Fordring, Vannmiljørådiving
Bank
Bank
Sum Eiendeler

Skyldig Våler kommune

40 098,57

Garmin fond
Overvåkning fond

60 983,67 Note 2

60 983,67

0,- Note 2
12 641 910,66

24,54

24,54

23,94

8 905 686,24 11 242 970,27

11 242 970,27

12641934,6

24,07

-911 976,40

-911 976,40

127 719,42 Note 3

127 719,42

828 925,15 Note 3

90 000,00

90 000,00

90 000,00

217 719,42

217 719,42

918 925,15

201 404,00

201 404,00

201 404,00

201 404,00

2 694 078,20

2 782 180,96

2 782 180,96

3 101 429,49

260 000,00

260 000,00

0

4 575 783,97

4 575 783,97

4 275 783,97

4 575 783,97

Fond jubileumskonferanse

150 000,00

IB Egenkapital

1 392 130,75

Resultat 2018

743 715,72

Resultat 2019

0,-

11 181 962,06

Fordrøyningsdammer
Morsa - Husbanken

-

8 865 563,60 11 181 962,06

Vedtatt tilskudd, periodisert

Sum Gjeld

0,-

-

2 135 846,47

2 135 846,47

3 205 881,92

1 070 035,45
1 070 035,45 Note 5

788510,07 Note 5

SUM EK

9 817 662,64 11 025 250,85

11 025 250,85

12 641 934,60

SUM Gjeld EK

8 905 686,24 11 242 970,27

11 242 970,27

12 641 934,60

6

51/20 Referat og orienteringer - 20/00168-3 Referat og orienteringer : Vannområdet Morsa Årsmelding 2019

Balanse

IB 2018

UB 2018

IB 2019

UB 2019

Fordring
Fordring, Vannmiljørådgiving
Bank
Bank
Sum Eiendeler

Skyldig Våler kommune

40 098,57

Garmin fond
Overvåkning fond

60 983,67 Note 2

60 983,67

0,- Note 2
12 641 910,66

24,54

24,54

23,94

8 905 686,24 11 242 970,27

11 242 970,27

12641934,6

24,07

-911 976,40

127 719,42 Note 3

127 719,42

828 925,15 Note 3

90 000,00

90 000,00

90 000,00

-911 976,40

217 719,42

217 719,42

918 925,15

201 404,00

201 404,00

201 404,00

201 404,00

2 694 078,20

2 782 180,96

2 782 180,96

3 101 429,49

260 000,00

260 000,00

0

4 575 783,97

4 575 783,97

4 275 783,97

4 575 783,97

Fond jubileumskonferanse

150 000,00

IB Egenkapital

1 392 130,75

Resultat 2018

743 715,72

Resultat 2019

0,-

11 181 962,06

Fordrøyningsdammer
Morsa - Husbanken

-

8 865 563,60 11 181 962,06

Vedtatt tilskudd, periodisert

Sum Gjeld

0,-

-

2 135 846,47

2 135 846,47

3 205 881,92

1 070 035,45
1 070 035,45 Note 5

788510,07 Note 5

SUM EK

9 817 662,64 11 025 250,85

11 025 250,85

12 641 934,60

SUM Gjeld EK

8 905 686,24 11 242 970,27

11 242 970,27

12 641 934,60
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Note 1: Godtgjørelse daglig leder og ledende personer
Daglig leder er lønnet via Våler kommune.
Skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon blir rapportert og utbetalt av Våler kommune og
refundert av vannområdeutvalget Morsa.
Daglig leder lønn 2019:

770.000,-

Det er ikke utbetalt annen godtgjørelse eller honorar til ledende personer.
Note 2: Kortsiktige fordringer
2019
Fylkesmannen i Østfold, Vannmiljørådgivning

2018
60 983,67

Våler kommune, mellomværende

828 925,15

Note 3: Kortsiktig gjeld
2018
Våler kommune, mellomværende

2019

217 719,42

Periodisert stønad, fordrøyningdammer klima og miljø

90 000,00

Note 4: Anleggsmidler
Vannområdeutvalget Morsa har ingen anleggsmidler som er balanseført.

8
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Note 5: Bundne fondsmidler/Egenkapital/Årets resultat

Tekst
Garmin fond
Overvåkning fond
Morsa - Husbanken
Fordrøyningsdammer
Fond jubileumskonferanse

Inngående
balanse
201404
2782180,96
4575783,97
260000

Tilskudd
1491046

Utgifter
1171797,47
300000
260000 -

150000

Avsatt-/ Utgående
brukt beholdning
201404
319248,53 3101429,49
- 4275783,97
0
150000

SUM bundne midler 31.12.2019
Kortsiktig gjeld
Egenkapital

Årets resultat
788510,07

3205881,92

7728617,46
90000
3994391,99

12641934,6
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Oversikt over innbetalinger til drift og overvåking 2019.
Innbetalinger til drift fra kommuner, fylkeskommuner og stat

2019

Statlig tildeling fra miljødirektoratet via vannregionmyndigheten

237 500

Østfold Fylkeskommune

245 106

Akershus Fylkeskommune

125 000
49 591

Enebakk kommune
Hobøl kommune

110 409

Våler kommune

107 602

Rygge kommune

184 326

Råde kommune

86 081

Moss kommune

293 798

Ski kommune

115 088
37 427

Spydeberg kommune
Vestby kommune

197 986

Frogn kommune

99 555

Ås kommune

94 689

2019

Innbetalinger til overvåking fra kommuner og stat

645 000

Tildeling Fylkesmannen i Oslo og Viken overvåkning
Enebakk kommune

33 064

Hobøl kommune

73 612

Våler kommune

71 741

Rygge kommune

122 896

Råde kommune

57 393

Moss kommune

195 884
76 732

Ski kommune

24 954

Spydeberg kommune
Vestby kommune

132 003

Frogn kommune

66 376

Ås kommune

63 132

Vedlegg:
- Uavhengig revisors beretning 2019
- Rapportering årsplan 2019
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Frogn
Et godt oppvekstmiljø er viktig for barn og unges utvikling.
Oppvekstprofilen viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og
kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø.
Flere forhold har betydning for at barn og unge skal få en god oppvekst:

•

At barn og unge føler tilhørighet og trygghet i familien, blant venner
og i nærmiljøet.

•

At barn og unge får god tilknytning til skole og etterhvert
arbeidsliv.

•

At barn og unge har god psykisk og fysisk helse.

•

At barn og unge med innvandrerbakgrunn har de samme
mulighetene som andre jevnaldrende.

•

At familiens økonomi er trygg og forutsigbar og at familiens levekår
er gode.

2020
Utgitt av:
Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo.
E-post: oppvekstprofiler@fhi.no
Ansvarlig redaktør: Camilla Stoltenberg
Statistikken er hentet fra Kommunehelsa
statistikkbank per august 2020, og er basert på
kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2020
Illustrasjon: FHI
Bokmål
Batch 0206202314.1206201245.2808201246.0309201608.07/09/2020 17:22

Denne første oppvekstprofilen presenterer statistikk for disse fem
forholdene i kommunen. I tillegg fins det supplerende statistikk og
informasjon i Kommunehelsa statistikkbank. All statistikk må tolkes i lys av
kunnskap om lokale forhold.
Årlige oppdateringer
Statistikkbanken blir løpende oppdatert, og det vil i framtida komme årlige
utgaver av profilene.

Formålet med 0–24-samarbeidet er å støtte og styrke
samordning og samarbeid i fylker og kommuner, til
beste for barn og unge og deres familier.

Oppvekstprofilene er utarbeidet i samarbeid mellom fem ulike direktorater
og Folkehelseinstituttet, på oppdrag fra 0–24-samarbeidet.

Oppvekstprofil for 3022 Frogn, 2020. Antall barn 0-17 år per 1. januar 2020: 3187
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Hvordan planlegge for gode oppvekstvilkår?
Kommunen har virkemidler for å skape et godt
oppvekstmiljø for barn og unge. Gode og trygge
barnehager, skoler og nærmiljø er en del av dette.
Kommunale virkemidler kan også bidra til
økonomisk trygghet, god integrering og legge
grunnlaget for god psykisk og fysisk helse.

Figur 2. Andelen som har sluttet i/ ikke bestått videregående
opplæring, status fem år etter påbegynt opplæring. Totalt og
etter foreldrenes høyeste utdanningsnivå (2016-2018).

Kommunen bør vurdere virkemidler innenfor områder som er
viktige for barn og unges oppvekst. Nedenfor omtales noen
slike områder nærmere.
Familie og nærmiljø
Unges oppvekst formes i stor grad av tilhørighet til ulike
fellesskap, se figur 1. Familie og nære venner er viktig for
barn og unge i alle aldre. I en trygg familie får barna omsorg
og kjenner tillit, noe som er viktig når de senere i livet skal
skape gode relasjoner til andre mennesker. Med økende alder
får venner stadig større betydning. Gode vennskap med
jevnaldrende kan fremme god helse og livskvalitet og
beskytte mot negative forhold som mobbing og
utestengning.
I mange kommuner er det unge som har svak tilknytning til
skole og arbeidsliv, og som heller ikke deltar i organiserte
fritidsaktiviteter. Uten et godt nettverk og sosial støtte kan
disse unge søke mot negative fellesskap som ytterligere
svekker tilhørigheten til samfunnet.
Figur 1. Arenaer for helsefremmende og forebyggende arbeid
for barn og unge i ulike aldersgrupper.

b

Kommunen har virkemidler som kan bidra til at flest mulig barn
og unge opplever trivsel og tilhørighet. Dette kan gjøres ved å
styrke nærmiljøet, støtte frivillige organisasjoner, bidra til
rimelige fritidstilbud, samt skape møteplasser, både for barn og
unge og på tvers av generasjoner. Kommunen kan også tilby
spesifikke tiltak for familier som har det vanskelig, for eksempel
foreldreveiledningsprogrammer.
Skolegang
Lesing og regning som grunnleggende ferdigheter er viktige
redskaper for læring og utvikling i fagene og for å kunne delta i
skole, samfunns- og arbeidsliv. Elever som presterer på laveste
mestringsnivå på nasjonale prøver på 5. trinn har økt
sannsynlighet for å ikke fullføre videregående opplæring.
Figur 2 viser frafall i videregående opplæring totalt og etter
foreldrenes utdanningsnivå.
Alle elever har rett til et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og
læring. Mobbing og mistrivsel kan få alvorlige konsekvenser for
elevenes psykiske og fysiske helse, skoleprestasjoner og sosialt
samspill med andre. Det finnes en rekke virkemidler for å
forebygge, avdekke og håndtere mobbing og mistrivsel.

Oppvekstprofil for 3022 Frogn, 2020. Antall barn 0-17 år per 1. januar 2020: 3187
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Psykisk og fysisk helse

Figur 3. Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er
fornøyd med helsa (Ungdata 2017-2019).

Grunnlaget for psykisk og fysisk helse i voksen alder legges for
en stor del i barne- og ungdomsårene. Kommunen har flere
virkemidler som kan fremme fysisk aktivitet, sunt kosthold og
god psykisk helse og livskvalitet.
Figur 3 viser andelen ungdomsskoleelever i kommunen som
er fornøyd med helsa.
Kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste har en
viktig rolle i arbeidet med å fremme god helse hos barn og
unge.
Integrering
Kommunen bør jobbe for at barn og unge med
innvandrerbakgrunn skal ha de samme mulighetene som
andre jevnaldrende. Tilrettelegging for god integrering krever
et godt samarbeid mellom flere etater i kommunen.
For å få til en vellykket integrering er det viktig at barna går i
barnehage og skole, at familien har gode boforhold og en
tilfredsstillende økonomisk situasjon. I tillegg bør barn og
unge ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, oppleve aksept
og tilhørighet samt ha innflytelse over eget liv.

Figur 4. Andelen i aldersgruppen 16-25 år som står utenfor
utdanning og arbeid (2019), totalt og blant innvandrere.

Figur 4 gir mer informasjon om unge som står utenfor
utdanning og arbeid i kommunen.
Økonomiske levekår
Økonomisk trygghet og gode boforhold er viktig for at barn og
unge kan fungere godt både sosialt og i skolen. Kommunen
har virkemidler som kan sikre stabile boforhold, tilknytning til
arbeidslivet og bedre den økonomiske situasjonen for utsatte
barn og familier. Forutsigbar økonomi fører til trygghet og
overskudd i familien, og er ofte en forutsetning for at familien
skal kunne nyttiggjøre seg annen hjelp.
Kommunen har virkemidler for å bedre oppvekstvilkårene i
områder med en stor andel lavinntektsfamilier. Gode
uteområder og fritidstilbud som er tilgjengelige for alle, kan
bidra til å heve kvaliteten på boområdet og bidra til utjevning
av sosiale forskjeller.

Figur 5. Andelen barn (0-17 år) som bor i lavinntektshusholdninger.

Figur 5 viser andel barn som bor i husholdninger med lav
inntekt.
Tekst med referanser
Teksten med referanser finnes på FHI.no/Oppvekst.
Flere indikatorer tilgjengelig
I tillegg til indikatorene i Oppvekstbarometeret på side 4 finner du flere
indikatorer i Kommunehelsa statistikkbank.

Oppvekstprofil for 3022 Frogn, 2020. Antall barn 0-17 år per 1. januar 2020: 3187
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Oppvekstbarometer for kommunen
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall for kommunen og fylket
med landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og
fylker kan ha ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med
landet. Klikk på indikatornavnene for å se utvikling over tid i kommunen. I
Kommunehelsa statistikkbank finnes flere indikatorer og utfyllende
informasjon om hver enkelt indikator.
Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en utfordring
for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket
nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å
strekke seg etter.

Helse og helseatferd

Fritid og nærmiljø

Barnehage og skole

Levekår

Befolkning

Tema

Indikator
(klikkbare indikatornavn)

Kommune

Fylke

Norge

Enhet (*)

1 Andel barn, 0-17 år

20

22

21

prosent

2 Andel 0-17 år, framskrevet

17

20

19

prosent

3 Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år

5,5

8,8

9,3

prosent

4 Bor trangt, 0-17 år

13

17

19

prosent

5 Barn av enslige forsørgere

16

15

15

prosent

6 Stønad til livsopphold, 20-24 år

6,2

7,3

7,1

prosent (a,k)

7 Ikke i arbeid eller utdanning, 16-25 år

11,8

11,5

11,5

prosent (a,k)

8 Bemanning i barnehage, oppfylt

35

47

59

prosent

9 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.

21

23

24

prosent (k)

10 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl.

21

23

23

prosent (k)

11 Trives på skolen, 7. klasse

91

90

89

prosent (k)

12 Mobbes på skolen, 7. klasse

7,3

5,8

5,7

prosent (k)

13 Frafall i videregående skole

16

19

20

prosent (k)

14 Fornøyd med lokalmiljøet, 2019

71

69

68

prosent (a,k)

15 Trygt i nærmiljøet, 2019

93

85

85

prosent (a,k)

16 Med i fritidsorganisasjon, 2019

66

64

65

prosent (a,k)

17 Fornøyd med treffsteder, 2019

46

47

49

prosent (a,k)

90,7

90,6

90,1

prosent (a,k)

19 Skjermtid over 4 timer, 2019

33

34

34

prosent (a,k)

20 Tror på et lykkelig liv, 2019

74

71

71

prosent (a,k)

21 Fornøyd med helsa, 2019

72

71

70

prosent (a,k)

22 Depressive symptomer, 2019

17

16

15

prosent (a,k)

23 Psykiske sympt./lidelser

146

155

156

per 1000 (a,k)

24 Lite fysisk aktive, 2019

7,2

14

14

prosent (a,k)

25 Overvekt og fedme, 17 år

16

21

22

prosent (k)

26 Muskel og skjelett

233

241

238

per 1000 (a,k)

27 Reseptfrie smertest., ukent., 2019

13

16

17

prosent (a,k)

28 Alkohol, har vært beruset, 2019

13

13

13

prosent (a,k)

18 Fortrolig venn, 2019

29 Har brukt cannabis, 2019

3,6

3,8

3,7

prosent (a,k)

30 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år

96,3

96,6

96,5

prosent

Oppvekstbarometer for Frogn

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert
** = tall fra Ungdataundersøkelsen mangler, les mer om mulige årsaker
1. 2020. 2. 2030, beregning basert på middels vekst i fruktbarhet, levealder og netto innflytting. 3. 2018, barn som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median, og
brutto finanskapital under 1G. 4. 2018, trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 5. 2016-2018, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 6. 2018,
omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere (individstønad). 7. 2019. 8. 2019, barn
som går i barnehagar der kravet til både grunnbemanning og pedagogisk bemanning er oppfylt. 9./10. Skoleårene 2016/17-2018/19. 11./12. Skoleårene 2017/2018-2019/2020. 13.
2016-2018, omfatter elever bosatt i kommunen. 14. U.skole, svært eller litt fornøyd. 15. U.skole, opplever at nærområdet er trygt på kveldstid. 16. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå».
17. U.skole, svært bra eller nokså bra tilbud. 18. U.skole, svarer «ja, helt sikkert»/«ja, det tror jeg» på om de har minst én fortrolig venn. 19. U.skole, daglig utenom skolen. 20. U.skole,
svarer «ja» på at de tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv. 21. U.skole, svært eller litt fornøyd. 22. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 23. 2016-2018, 15-24 år, brukere
av primærhelsetjenestene fastlege og legevakt. 24. U.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 25. 2016-2019, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på
høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 26. 2016-2018, 15-24 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av primærhelsetjenestene fastlege,
legevakt, fysioterapeut og kiropraktor. 27. U.skole, bruker Paracet, Ibux og lignende minst én gang i uka. 28. U.skole, drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset én gang eller
mer ila. siste 12 mnd. 29. U.skole, har brukt cannabis én gang eller mer ila. siste 12 mnd. 30. 2015-2019. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Ungdataundersøkelsen fra
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Utdanningsdirektoratet, Vernepliktsverket, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, primærhelsetjenestene fastlege og legevakt
(KUHR-databasen i Helsedirektoratet) og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. For mer informasjon, se Kommunehelsa statistikkbank.

Oppvekstprofil for 3022 Frogn, 2020. Antall barn 0-17 år per 1. januar 2020: 3187
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Lovlighetsklage fremmet av Høyre 15.6.2020 - kjøp av prestebolig kommunestyrets behandling
Saksbehandler:
Åsmund Bråtekas
Behandlingsrekkefølge
Kommunestyret 2019-2023

Saksnr.: 20/01801-2
Møtedato

Setterådmannens innstilling:
1. Kjøp av eiendommen Gamle Drøbak prestegård, Seierstenveien 1, gnr 70 bnr
4, i Frogn kommune godkjennes.
2. Kjøpet dekkes inn ved ….(fylles ut av kommunestyret selv)

Vedlegg:
Brev datert 090920 fra setterådman Vevelstad
Juridisk vurdering datert 070920 Magelie
Tidslinje - kjøp av Drøbak prestebolig og påfølgende lovlighetskontroll
Kjøpekontrakt
Saksprotokoll sak 72-20 - tertialrapport nr. 1 2020
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Frogn kommune kjøpte Gamle Drøbak prestebolig den 8. juni i år. I forbindelse med
behandlingen av tertialrapport nr. 1 2020 den 15. juni bekreftet kommunestyret lovlig
kjøp av eiendom, presteboligen, innenfor rammen av «Kjøp og salg av boliger».
Samme dag sendte Høyre v/representantene Odden, Heiersjø og Stein inn krav om
lovlighetskontroll av vedtaket. Ordfører og rådmann har erklært seg inhabile til å
forberede sak om lovlighetsklage. Dermed blir også hele administrasjonen inhabil.
Kommunedirektøren i Halden kommune, Roar Vevelstad, har derfor forberedt saken
som setterådmann.
Konklusjonen er kjøpet av presteboligen ligger utenfor rammene av gjeldende
delegasjonsreglement og at rådmannen har gått utenfor sin myndighet til å foreta slik
beslutning. Vedtaket vurderes som innholdsmessig feil da kjøpet ikke kan anses som
lovlig. Kommunedirektør Vevelstads tilrådning er at kommunestyret fatter nytt vedtak
i saken, som innebærer både godkjenning av kjøpet og hvordan kjøpet skal
inndekkes.
Bakgrunn for saken:
Frogn kommune kjøpte Gamle Drøbak prestebolig den 8. juni i år. I forbindelse med
behandlingen av tertialrapport nr. 1 2020 den 15. juni bekreftet kommunestyret lovlig
kjøp av eiendom, presteboligen, innenfor rammen av «Kjøp og salg av boliger».
Samme dag sendte Høyre v/representantene Odden, Heiersjø og Stein inn krav om
lovlighetskontroll av vedtaket:
Høyre fremmer krav om lovlighetskontroll av den delen av kommunestyrets vedtak i
1. tertial rapport 2020 som omfatter kjøp av presteboligen for 22 millioner kroner.
Høyre mener dette er et kjøp som er i strid med formålet til investeringsprosjektet
«Kjøp og salg av boliger» og at rådmannen og ordfører ikke kunne gjennomføre
dette kjøpet innenfor sin delegerte myndighet.
For sakens tidslinje, herunder kommunestyrets vedtak av 15.6.2020 og begjæring
om lovlighetskontroll av 15.6.2020, se vedlagte dokument.
Ordfører og rådmann har erklært seg inhabile til å forberede sak om lovlighetsklage.
Dermed blir også hele administrasjonen inhabil. Kommunedirektøren i Halden
kommune, Roar Vevelstad, har derfor forberedt saken som setterådmann.
Setterådmannen har engasjert advokatfirmaet Magelie til å vurdere saken.
Advokatfirmaet Magelies vurdering foreligger nå. Vurderingen er datert 7.9.2020.
Kommunedirektøren i Halden har oversendt den juridiske vurderingen og sin
innstilling i brev av 9.9.2020.
Alternativer:
1) Som innstillingen
2) Kommunestyret opprettholder det påklagde vedtaket. Saken oversendes til
Fylkesmannen i Oslo for videre behandling jf. kommuneloven § 27-1
Vurdering:
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Advokatfirmaet Magelies konklusjon lyder slik:

Setterådmannen har i brev av 9.9.2020 anbefalt at Frogn kommunestyre fatter
følgende vedtak:
1. Kjøp av eiendommen Gamle Drøbak prestegård, Seierstenveien 1, gnr 70, bnr
4, i Frogn kommune godkjennes.
2. Kjøpet dekkes inn ved……
Alternativ løsning: Kommunestyret opprettholder det påklagde vedtaket. Saken
oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for videre behandling, jf.
Kommuneloven § 27-1 første ledd.
For ytterligere informasjon henvises det til vedlagte brev, datert 9.9.2020 fra Halden
kommune m/vedlagte vurdering fra advokat Magelie, datert 7.9.2020.
Konklusjon:
Kommunedirektørens tilrådning er at kommunestyret fatter nytt vedtak i saken, som
innebærer både godkjenning av kjøpet og hvordan kjøpet skal inndekkes.
Kommunestyret fyller selv ut inndekningen.

Rådmannen i Halden 09.09.2020
Roar Vevelstad

Øvrige dokumenter på saken:
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Kjøp av Drøbak prestebolig og påfølgende lovlighetskontroll – Seierstenveien 1

Tidslinje:

Mai 2020:
Opplysningsvesenets fond legger eiendommen ut for salg.

3. juni 2020:
Rådmannen kontakter eiendomssjef på telefon og ber om at det legges inn bud på
Gamle Drøbak prestebolig.
Eiendomssjef på vegne av kommunen legger inn et bud på 20 MNOK + omkostn.
Ingen forbehold, akseptfrist 8.6 kl 13.00. Overtakelse 1.7.2020.

8. juni 2020:
Bud avslått
kl 13.04 Bud legges inn på 22 MNOK + omk. Akseptfrist 16.6 kl 12.00. overtakelse
1.7 2020.
Forbehold: kommunestyrevedtak og godkjenning i møtet 15.6.
Budet endres etter ønske fra ordfører og rådmann til kortere akseptfrist. Ny frist
settes til 8.6 klokken 15.15.
Forbehold endres til ingen.
Budet aksepteres av selger klokken 15.15

15. juni 2020:
Kommunestyret gjør vedtak i sak om tertialrapport nr. 1 2020, sak 72/20
Punkt 3 i vedtaket lyder slik:
Kommunestyret bekrefter lovlig kjøp av eiendom, presteboligen, innenfor rammen av
«Kjøp og salg av boliger»
På vegne av Høyre sendte representantene Sigbjørn Odden, Bente Krystad Heiersjø
og Aleksander Stein inn følgende krav om lovlighetskontroll samme dag:
«Krav til lovlighetskontroll
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Høyre fremmer krav om lovlighetskontroll av den delen av kommunestyrets vedtak i
1. tertial rapport 2020 som omfatter kjøp av presteboligen for 22 millioner kroner.
Høyre mener dette er et kjøp som er i strid med formålet til investeringsprosjektet
«Kjøp og salg av boliger» og at rådmannen og ordfører ikke kunne gjennomføre dette
kjøpet innenfor sin delegerte myndighet.
Begrunnelse
I henhold til delegeringsreglementet punkt 10.4 har rådmannen fått delegert
myndighet til å kjøpe og selge boligeiendommer i henhold til handlingsprogrammet.
Videre står det at kommunestyret fortløpende skal holdes orientert om de
overdragelsene som foretas.
Til behandlingen av 1. tertial rapporten 2020 har rådmannen sendt ut et notat der han
blant annet redegjør for kjøpet av Drøbak Gamle Prestebolig.
Her skriver han
Formålet med kjøpet ses i lys av pågående områdeplan. Hensikten med
områdeplanen er å legge til rette for utvikling og videre bruk av Drøbak som et
levende bo- og handelssentrum for framtiden, og samtidig bevare identitetsbærende
særtrekk, kulturminner og kulturmiljøer i gamle Drøbak slik at kulturhistoriske,
arkitektoniske og miljømessige verdier ikke går tapt.
Videre skriver han
Hvordan eksisterende bygning skal brukes er ikke avklart på nåværende tidspunkt,
bygningen er ikke verneverdig eller SEFRAK registrert. Mens tomten er registrert
som naturvernområde. Rådmannen vurderte under tvil og etter å ha konferert med
ordfører at kjøpet ligger innenfor vedtatte rammer. Kjøpet er vurdert ift investering i
boliger.
Slik Høyre leser rådmannens begrunnelse og slik dette kjøpet er presentert i media
er hovedhensikten med kjøpet å sikre kommunen tomten, ikke boligen.
Likevel har rådmannen i samsvar med ordfører vurdert at kjøpet skal finansieres av
investeringsprosjektet «Kjøp og salg av boliger».
Høyre er ikke enig med rådmannen og ordfører at dette er et kjøp som faller inn
under investeringsprosjektet «Kjøp og salg av boliger». I forklaringen til
investeringsprosjektet i HP 2020-2023 vises det her kun til utvikling av
omsorgsboliger vedtatt av kommunestyret februar 2019 der følgende prosjekter
nevnes spesielt Belsjø terrasse, Trekanttomta/Ullerud terrasse, Dyrløkkebakken,
Kopås-området og Husvikveien. Høyre opplever at det også kan brukes til kjøp av
andre boliger som møter spesifikke behov, men Høyre mener at dette kjøpet ikke er
tråd med formålet.
Høyre vil derfor fremme krav om lovlighetskontroll av kjøpet. Ideelt hadde Høyre
ønsket at rådmannen hadde orientert kommunestyret i en egen sak. Men siden vi
ved gjennomgang av sakskart fikk avklart at rådmannens orientering av kjøpet gjøres
i tertialrapporten er det vedtaket i tertialrapporten som vi må kreve at departementet
kontrollerer.
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Sigbjørn Odden, kommunestyremedlem og gruppeleder Frogn Høyre
Aleksander Stein, kommunestyremedlem og nestgruppeleder Frogn Høyre
Bente Heiersjø, kommunestyremedlem og foreningsleder Frogn Høyre»

22. juni 2020:
Rådmannen skriver under avtale om kjøp av eiendommen

1. juli 2020
Kommunen overtar eiendommen.
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Frogn kommune

Saksprotokoll
1. Tertialrapport 2020, sak
Saksbehandler:
Mads Valderhaug
Saksnr.:
Behandlet av
1 Eldrerådet 2019-2023
9/20
10 Kommunestyret 2019-2023
72/20
2 Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 19-23
9/20
3 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen 2019-2020 7/20
4 Ungdommens kommunestyre 2019-2020
5 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 19-23
64/20
6 Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester 20/20
20-23
7 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 20-23
20/20
8 Administrasjonsutvalget 19-23
4/20
9 Formannskapet 2019-2023
30/20

20/01101
Møtedato
02.06.2020
15.06.2020
02.06.2020
02.06.2020
03.06.2020
08.06.2020
08.06.2020
09.06.2020
10.06.2020
10.06.2020

Tittel
Kommunestyrets behandling 15.06.2020:
Ole Scheie tok opp spørsmålet om egen habilitet. Hans sønn vikarierer som leder for
treningssenteret på Bølgen bad- og aktivitetssenteret. Punkt 4 og 5 er tilknyttet
Drøbak Frogn idrettsarena KF. Scheie fratrådte mens kommunestyret diskuterte
habilitetsspørsmålet. Vivi Ann Andersen tiltrådte i hans fravær. Kommunestyret kom
enstemmig til at Scheie er inhabil til å behandle. Inhabiliteten begrunnes med at
Scheies sønn vil ha interesse i utfallet av saken, herunder punkt 4 og 5. Det nære
slektskapsforholdet kan skape en habilitetskonflikt.
Hensynet til folks tillit til forvaltningen og at det ikke stilles spørsmål ved den
folkevalgtes habilitet har fått avgjørende betydning.
Brev m/vedlegg, datert 9.6.2020, fra styret i Drøbak Frogn Idrettsarena KF ble sendt
ut onsdag 10.6.
Tilleggsnotat fra rådmannen, datert 13.6 (20/01383-1) ble sendt ut i forkant av møtet.
Dokumentet er unntatt offentlighet i hht. offl § 23 første ledd.
Forslag:
På vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet Rita Hirsum Lystad følgende
fellesforslag som alternativ til innstillingen.
«
1. Tertialrapport nr. 1 2020 tas til orientering

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

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

Telefon
Telefaks

64 90 60 00
64 90 60 01

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
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2. Kommunestyret bevilger 15 millioner kr i investeringsmidler til arbeid for
sluttføring av oppgjøret med Bølgen. Midlene finansieres med omprioritering
fra investeringsprosjekt «Kjøp og salg av boliger».
3. Kommunestyret bekrefter lovlig kjøp av eiendom, presteboligen, innenfor
rammen av «Kjøp og salg av boliger»
4. Drifts- og investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår i kapittelet «Innstilling
til vedtak» med tillegg av følgende:
a) Rammen til investeringsprosjektet Kjøp og salg av boliger» reduseres med
133 millioner kroner. Samlet låneopptak reduseres med 110,65 millioner
kroner.
b) Enhet for Tilrettelagte tjenester tilføres kr 850.000,- for videre drift av tilbudene
som er ytt av Frogn Arbeids- og Aktivitetssenter. Midlene finansieres ved bruk
av disposisjonsfond.
c) Enhet for Psykososialt Arbeid tilføres kr 700.000,- til videre drift av
Ressurssentret. Midlene finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
5. Det legges frem en egen sak om fastsettingen av gebyrer på Hegre
omsorgsbolig og Ullerud Bofellesskap
6. Drøbak Frogn idrettsarenas innvilges 500 000 i investeringsmidler knyttet til
treningsutstyr. Finansiering av lån til treningsutstyr Drøbak Frogn idrettsarena
KF finansieres med låneopptak på 0,5 millioner kroner. KF-et nedbetaler lån
som et annuitetslån over 10 år med rentebetingelser som på kommunens
driftskonto i DNB.
7. Vedlikeholdsmidler regjeringens krisepakke Prop 127 S (2019 – 2020)
i. Bruk av vedlikeholdsmidler tas til orientering».
På vegne av Høyre fremmet Sigbjørn Odden følgende forslag:
«Nytt punkt: Eventuelle kutt i rammene til Regnbuen som er gjennomført i 2020 og
som ikke kan knyttes direkte til reduksjon i antall elever på Regnbuen reverseres».
På vegne av Venstre fremmet Line Nyhus Skuterud følgende forslag:
«Hovedutvalget for oppvekst og kultur får en orientering om hva et eventuelt kutt i
regnbuen innebærer i praksis i første møte til høsten».
Votering:
Innstillingen fikk ingen stemmer og falt.
Punkt 1 i fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 i fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3 fikk 17 stemmer og ble vedtatt. 14 stemte mot (17= 5 AP, 3 V, 3 MDG, 2 SP,
2 SV, 1 Krf, 1 Rødt, 14 = 11 H, 1 PP, 2 Frp).
Punkt 4 a) i fellesforslaget fikk 17 stemmer og ble vedtatt. 14 stemte mot (17= 5 AP,
3 V, 3 MDG, 2 SP, 2 SV, 1 Krf, 1 Rødt, 14 = 11 H, 1 PP, 2 Frp).
Punkt 4 b) og c) i fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Punkt 5, 6 og 7 i fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Høyres forslag fikk 17 stemmer og ble vedtatt. 14 stemte mot (17 = 11 H, 2 SV, 2
Frp, 1 Krf, 1 PP, 14 = 5 AP, 3 V, 3 MDG, 2 SP, 1 Rødt)
Det ble ikke votert over Venstres forslag.

Frogn kommune
Vår ref.: 20/01101
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Vivi Ann Andersen fratrådte.
Ole Scheie tiltrådte.
Kommunestyrets vedtak 15.06.2020:
1. Tertialrapport nr. 1 2020 tas til orientering
2. Kommunestyret bevilger 15 millioner kr i investeringsmidler til arbeid for
sluttføring av oppgjøret med Bølgen. Midlene finansieres med omprioritering
fra investeringsprosjekt «Kjøp og salg av boliger».
3. Kommunestyret bekrefter lovlig kjøp av eiendom, presteboligen, innenfor
rammen av «Kjøp og salg av boliger»
4. Drifts- og investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår i kapittelet «Innstilling
til vedtak» med tillegg av følgende:
d) Rammen til investeringsprosjektet Kjøp og salg av boliger» reduseres med
133 millioner kroner. Samlet låneopptak reduseres med 110,65 millioner
kroner.
e) Enhet for Tilrettelagte tjenester tilføres kr 850.000,- for videre drift av tilbudene
som er ytt av Frogn Arbeids- og Aktivitetssenter. Midlene finansieres ved bruk
av disposisjonsfond.
f) Enhet for Psykososialt Arbeid tilføres kr 700.000,- til videre drift av
Ressurssentret. Midlene finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
5. Det legges frem en egen sak om fastsettingen av gebyrer på Hegre
omsorgsbolig og Ullerud Bofellesskap
6. Drøbak Frogn idrettsarenas innvilges 500 000 i investeringsmidler knyttet til
treningsutstyr. Finansiering av lån til treningsutstyr Drøbak Frogn idrettsarena
KF finansieres med låneopptak på 0,5 millioner kroner. KF-et nedbetaler lån
som et annuitetslån over 10 år med rentebetingelser som på kommunens
driftskonto i DNB.
7. Vedlikeholdsmidler regjeringens krisepakke Prop 127 S (2019 – 2020)
i. Bruk av vedlikeholdsmidler tas til orientering
8. Eventuelle kutt i rammene til Regnbuen som er gjennomført i 2020 og som
ikke kan knyttes direkte til reduksjon i antall elever på Regnbuen reverseres.

Saksprotokollen bekreftes
Frogn, 17. juni 2020
Anne Lise Larsson
Dokumentet er elektronisk godkjent

Frogn kommune
Vår ref.: 20/01101
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Kontrollutvalget i
Frogn kommune
A jour pr 23.09.2020

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
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Tidlig innsats og
forebygging oppvekst i Frogn kommune (frist: 30.09.2020)
Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019 (frist: 15.09.2020)
Revisjonsplan 2020 (m/uavhengighetserklæring)
Forenklet etterlevelseskontroll 2020
Budsjett for kontrollarbeidet 2021
Møteplan 2021
Referat og orienteringer
Eventuelt
Økonomirapport 2.tertial 2020
Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Referat og orienteringer
Eventuelt
Kontrollutvalgets årsplan 2021
Kurs og konferanser 2021
Referat og orienteringer
Eventuelt
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – prosjektstyring og
investeringsbeslutninger i Frogn kommune (frist: 11.02.2020)
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR i Frogn
kommune (frist: 30.03.2021)
Vurdere dialogmøte med
o
o

o

Ordfører
Rådmann
Kommunalsjefene (Plan, eiendom og teknisk drift, Helse,
omsorg og velferd, Oppvekst)
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Kontrollutvalget i
Frogn kommune
Behandlede saker 2020 (pr.23.09.2020)
Møte nr./dato
22.01.2020

Saks nr.
01/20
02/20
03/20
04/20
05/20
06/20
07/20
08/20

25.03.2020

Sakstittel
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

Status
A
O
O
A
A
A
A
A

AVLYST / UTSATT

01.04.2020
09/20
10/20
11/20
12/20

A
A
A
A

14/20
15/20
16/20
17/20

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

18/20
19/20
20/20
21/20
22/20
23/20
24/20

Godkjenning av protokoll fra møte 1.april 2020
Orientering om status for kommunens smittevernberedskap
Frogn kommune - Årsregnskap 2019
Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019
Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon
Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll
Referat og orienteringer

A
A
A
A
A
A
A

25/20
26/20
27/20
28/20
29/20

A
A
A
A
A

32/20

Godkjenning av protokoll fra møte 6.mai 2020
Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 - Ny behandling
Økonomirapport 1.tertial 2020
Oppsummering revisjon 2019
Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon
- Ny behandling
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024
Henvendelse til kontrollutvalget
- Kommunens håndtering av henvendelse
Referat og orienteringer

33/20
34/20
35/20
36/20

Godkjenning av protokoll fra møte 3.juni 2020
Frogn kommunes kjøp av presteboligen
Oppfølging av kommunestyrevedtak – Drøbak Frogn Idrettsarena KF
Referat og orienteringer

A
O
O
A

37/20
38/20
39/20
40/20
41/20
42/20
43/20

Godkjenning av protokoll fra møte 25.juni 2020
Kurs i økonomistyring og revisjon
Skifte av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Rutiner for kontrollutvalgets arbeid
Referat og orienteringer
Eventuelt

A
A
A
A
O
A
A

13/20

A
A
A
A
A

06.05.2020

03.06.2020

30/20
31/20

A
O
A

25.06.2020

26.08.2020
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Statuskoder
A
Saken er avsluttet
B
Saken er under behandling
O Saken er til videre oppfølging
U
Saken utgår, evt. saken er utsatt
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00169-3
Kjell Tore Wirum

Saksgang
Kontrollutvalget i Frogn kommune

PS 52/20

Møtedato
30.09.2020

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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