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Arkivsak-dok. 20/00414-2 
Saksbehandler Gunhild Irene Berg 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 04.11.2020 

ØKONOMIRAPPORTERING 2.TERTIAL BØLGEN BAD – DRØBAK
OG FROGN IDRETTSARENA KF 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg sak 118/20 Tertialrapport nr. 2 2020 – Drøbak Frogn

Idrettsarena KF i kommunestyret 02.11.2020
2. Tertialrapport nr. 2 - 2020

Saksframstilling: 

Kontrollutvalget har ved flere anledninger fått orienteringer og behandlet saker 
omhandlet Drøbak Frogn Idrettsarena KF (Bølgen bad & aktivitetssenter), bl.a. i sak: 

11/20 Orientering om status for Bølgenprosjektet, behandlet 01.04.2020 
21/20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019, behandlet 06.05.2020 
26/20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 - Ny behandling 

03.06.2020 
35/20 Oppfølging av kommunestyrevedtak – Drøbak Frogn Idrettsarena KF,

behandlet 25.06.2020 

Bølgen bad & aktivitetssenter er pålagt å legge frem rapporter for kommunestyret to 
ganger pr. år som viser utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med 
kommunestyrets vedtatte rammer for foretaket (kommuneloven § 9-15). I 
Kommunestyrets vedtak sak 14/20 heter det: 

«Styret skal i hht. § 13 i foretakets vedtekter, jf. kommuneloven § 9-15, legge 
frem rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter 
sammenholdt med kommunestyrets vedtatte rammer for foretaket. Styret 
legger frem to rapporter i året, som samkjøres med kommunens ordinære 
tertialrapport. Styret innstiller direkte til kommunestyret. Eventuelle forslag til

Sak 53/20
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 budsjettendringer og eventuell finansiering av disse innarbeides og vurderes i 
 forbindelse med tertialrapporten for Frogn kommune».  
 
I tertialrapportering for 2. tertial 2020 merker sekretariatet seg bl.a. at følgende er 
rapportert: 
 

• Bølgen bad & aktivitetssenter var nedstengt nær tre måneder fra 12. mars til 
15. juni. Tertialregnskapet preges av dette 

• usikkerheten som fortsatt preger samfunnet og Bølgen på grunn av 
koronasituasjonen har store konsekvenser.  

• sikre så godt tilbud utover høst som situasjonen gjør mulig 

• fører streng kontroll med kostnadene og dermed et lavest mulig underskudd 
for året under ett  

• håndtert utfordringene som permitteringsperiode og gjenåpningen av driften  

• status knyttet til medarbeidere, herunder antall ansatte, sykefravær, 
gjennomføring av medarbeidersamtaler og informasjonsflyt  

• styret fastholder estimatet fra 1.tertial og prognosen om et underskudd på 10 
millioner kroner. Prognosen forutsetter en positiv utvikling 
 -      i antall besøkende og tegning av medlemskap 
 -      forutsetter drift i hele 3. tertial, uten nedstengning 

• driften vil fortsatt være påvirket av koronasituasjonen med tanke på 
- høyere korttids sykefravær  
- smittevernstiltakene bl.a. med ekstra renhold 

• styret må vurdere nye kostnadskutt om inntektene avviker vesentlig negativt i 
forhold til prognosen 

• Byggeprosjektet er fortsatt ikke avsluttet og bygget er ikke endelig overlevert 
og driftsleder bruker mye tid og energi på utfordringer som ikke er avsluttet av 
prosjektet. 

• Foretaket må ha en lengre periode med stabil drift for at måling og 
sammenligning mot krav og forventning skal være relevant 

 
I forbindelse med kontrollutvalgets møte den 04.11.2020 ønsker kontrollutvalget en 
redegjørelse for Økonomirapporteringen – 2.tertial 2020 for Bølgen bad og 
aktivitetssenter / Drøbak og Frogn idrettsarena KF. Daglig leder og styreleder er 
invitert til kontrollutvalgets møte. Det vil i møte bi gitt en redegjørelse for 
tertialrapporteringen med en status for de økonomiske forhold i Bølgen Bad og den 
daglige drift, samt utfordringer fremover. 
 
Det legges opp til en muntlig orientering om saken i møtet. Det anbefales at 
redegjørelsen tas til orientering. Ytterligere vedtakspunkt vurderes i møtet. 
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Tertialrapport nr. 2 2020 - Drøbak Frogn Idrettsarena KF 

 
Saksbehandler: Even Nordstrøm Saksnr.: 20/02350-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Kommunestyret 2019-2023 02.11.2020 

 
 
 
Styrets innstilling: 
Tertialrapport nr. 2 2020 fra Drøbak Frogn Idrettsarena KF tas til orientering 
 
 

 
Vedlegg: 
Tertialrapport 2. tertial 2020 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Styret i foretaket skal i hht kommunestyrevedtak i sak 14/20, den 30.3.2020, legge 
frem tertialrapporter for kommunestyret. Styret legger med dette frem tertialrapport 
nr. 2 for 2020. Styrets tilrådning er at kommunestyret tar tertialrapporten til 
orientering. 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Kommunestyret vedtok den 30.3.2020 i sak 14/20 «Drøbak Frogn Idrettsarena KF: 
Samhandling og rolleavklaring mellom kommunestyret, kommunens 
basisorganisasjon og foretaket» følgende: 
 
«Styret skal i hht. § 13 i foretakets vedtekter, jf. kommuneloven § 9-15, legge frem 
rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter 
sammenholdt med kommunestyrets vedtatte rammer for foretaket. Styret legger frem 
to rapporter i året, som samkjøres med kommunens ordinære tertialrapport. Styret 
innstiller direkte til kommunestyret. Eventuelle forslag til budsjettendringer og 
eventuell finansiering av disse innarbeides og vurderes i forbindelse med 
tertialrapporten for Frogn kommune».  

 

Rapporten for 2. tertial legges med dette frem for kommunestyret. 

 

Styret i foretaket behandlet saken i sitt møte den 8. september 2020. Vedtaket lyder 
slik: 

«Styret fastholder estimatet og prognosen med et underskudd på 10 mkr, men styret 
understreker usikkerheten knyttet til inntektsutviklingen de fire siste månedene. 
Styret vedtok tertialrapporten for 2. tertial. Daglig leder ferdigstiller saksfremlegg med 
tertialrapport 2. tertial med de innspill som kom i møtet, og distribuerer endelig 
versjon til styret via e-post før oversendelse til kommunen.» 

 

Rådmannens uttalelse til foretakets tertiarapport er som følger: 
«Rådmannen har innarbeidet konsekvensene av rapporten i kommunens tertialrapport 2 og 
har for øvrig ingen særlige merknader».. 

Foretakets formål: 
Foretakets vedtekter sier i § 4: 
Foretaket skal drifte Bølgen bad & aktivitetssenter (badeanlegget og 
treningssenteret) og Frognhallen, samt koordinere all aktivitet i Seiersten Idrettspark. 
Foretaket ivaretar ikke eier og forvalterrollen av bygg og anleggsmassen. Dette 
ivaretas av kommunens basisorganisasjon.  
Foretaket skal gjennom sin drift sikre at det gis et godt og omfattende tilbud som 
understøtter god folkehelse for kommunens innbyggere uavhengig av alder og 
funksjonsnivå, og skal legge forholdene til rette for aktiviteter som tilbys gjennom 
skoler, frivillige lag og foreninger i kommunen. Folk flest skal ha både lyst til og råd til 
å bruke Bølgen bad- og aktivitetssenter. Tilbudet utvikles i takt med nye behov.  
Med folkehelseperspektivet i bunn skal badeanlegget drives på en forretningsmessig 
måte med mål om at driften, eksklusive kapitalkostnader, minimum skal gå i null. For 
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treningssentervirksomheten skal det stilles krav om årlig avkastning.  
Foretaket kan tillegges andre oppgaver etter vedtak i kommunestyret. 

Kort om tertialrapportens innhold: 
Rapporten inneholder styrets vurdering av i hvilken grad foretaket har nådd sine mål 
definert i § 4 i vedtektene. I tillegg har styret vurdert i hvilken grad målene som ble 
satt for 2020 er nådd pr. 2. tertial. 
 
Styret gir videre en redegjørelse for status for økonomi og prognosen for 2020. 
Tertialrapporten beskriver også status knyttet til medarbeidere, herunder antall 
ansatte, sykefravær, gjennomføring av medarbeidersamtaler og informasjonsflyt. 
Styret redegjør i tillegg for utfordringer knyttet til drift av bygget i 2. tertial. 
 
Behov for endringer i foretakets budsjett: 
I forbindelse med behandlingen av rapporten for 1. tertial forslo styret at 
investeringsrammen ble økt med kr 500.000,- til utstyr til treningssenter og bad, og at 
dette ble finansiert ved å øke lånerammen fra Frogn kommune. Beløpet kom i tillegg 
til kr. 975 000 som kommunestyret økte lånerammen med i møtet den 30.3 (sak 
15/20). Kommunestyret innvilget søknaden i kommunestyremøte 15.6. (sak 72/20). 
 
Styret søker ingen tilleggsbevilgninger for investeringer i forbindelse med 
rapportering av 2. tertial, utover det som allerede er innvilget i 2020. 
 
 
Alternativer: 
 
Alternativ 1: Som innstillingen 
Alternativ 2:  
Tertialrapport nr. 2 2020 fra Drøbak Frogn Idrettsarena KF tas til orientering med 
følgende merknader: 

……… 
……… 
……… 

 
 
Økonomiske konsekvenser: 
I henhold til vedtak i sak 14/20 innarbeides og vurderes endringer og finansiering av 
disse i Frogn kommunes tertialrapport. Styret har ikke fremmet forslag om endringer i 
tertialrapport nr. 2. 
 
Vurdering: 
Bølgen bad & aktivitetssenter var nedstengt tre måneder fra 12. mars til 15. juni. 
Tertialregnskapet per august, og prognosen for 2020, preges selvsagt sterkt av 
bortfallet av tre inntektsmåneder, samtidig som store deler av basiskostnadene har 
påløpt i samme periode. 
 
Å måle selskapet i forhold til opprinnelig årsbudsjett er etter hvert mindre relevant. 
Usikkerheten som fortsatt preger samfunnet og Bølgen på grunn av 
koronasituasjonen har store konsekvenser. 
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Det viktigste for styret nå vil være å sikre så godt tilbud i høst som situasjonen gjør 
mulig, samtidig som vi fører streng kontroll med kostnadene og dermed et lavest 
mulig underskudd for året under ett. 
 
For en organisasjon som hadde vært kun få måneder i drift, kom driftsstansen på 
grunn av korona svært ubeleilig. Organisasjonen har allikevel håndtert utfordringene, 
både permitteringsperioden og driften etter gjenåpningen, på en god måte. Styret er 
trygg på at alle ansatte på Bølgen vil gjøre sitt ytterste for å drifte anlegget på en god 
måte og samtidig gi publikum og samarbeidspartnere et tjenestetilbud i tråd mandatet 
 
Styret fastholder estimatet og prognosen med et underskudd på 10 mkr, men styret 
understreker usikkerheten knyttet til inntektsutviklingen de siste fire månedene. 
Prognosen forutsetter en positiv utvikling i antall besøkende og tegning av 
medlemskap. Som omtalt under status økonomi medfører smitteverns-tiltakene 
begrensinger for driften. Etterspørselen fra publikum er større enn kapasiteten, bl.a. i 
badet og på kurs og gruppetimer. Prognosen forutsetter drift i hele 3. tertial, uten 
nedstengning. 
 
Styrets vurdering er at også driften av Bølgen vil være påvirket av koronasituasjonen 
i siste tertial, ikke bare på inntektssiden, bl.a. ved et antatt høyere korttids 
sykefravær. Smittevernstiltakene bl.a. med ekstra renhold medfører tilleggskostnader 
også ut året. 
 
Kostnadsutviklingen i foretaket følges nøye. Foretaket vil kontinuerlig vurdere tiltak 
for å tilpasse kostnadene. Samtidig er det viktig at foretaket kan levere på de 
tjenester og opplevelser som ligger i mandatet. Styret har bedt administrasjonen 
utrede og iverksette tiltak på områder som ikke er kritisk for driften. 
 
Med bakgrunn i resultatet per 2. tertial, og budsjettet for 2021, ser styret det 
nødvendig å iverksette tiltak for å bedre de økonomiske resultatene. Styret har i et 
senere styremøte 29.9.20 vedtatt et mandat som gir daglig leder/administrasjonen 
fullmakt til å starte en organisasjonsgjennomgang og en endringsprosess. Prosessen 
startes umiddelbart slik at tiltakene kan få virkning allerede i 2021. 
 
 
Konklusjon: 
Styret anbefaler at kommunestyret tar tertialrapporten til orientering. 
 
 
Styreleder Drøbak Frogn Idrettsarena KF 10.09.2020 
 
Alf Hildrum 
 
 
 
Øvrige dokumenter på saken: 
 



53/20 Økonomirapportering 2.tertial Bølgen bad – Drøbak og Frogn idrettsarena KF - 20/00414-2 Økonomirapportering 2.tertial Bølgen bad – Drøbak og Frogn idrettsarena KF : Tertialrapport 2. tertial 2020 Drøbak - Frogn idrettsarena KF

Side 0 av 9 

 

 

 

 

  



53/20 Økonomirapportering 2.tertial Bølgen bad – Drøbak og Frogn idrettsarena KF - 20/00414-2 Økonomirapportering 2.tertial Bølgen bad – Drøbak og Frogn idrettsarena KF : Tertialrapport 2. tertial 2020 Drøbak - Frogn idrettsarena KF

Side 1 av 9 

 

 

Innhold 

Styrets kommentarer .............................................................................................................................. 2 

Bakgrunn ............................................................................................................................................. 2 

Innledende kommentarer ................................................................................................................... 2 

Status økonomi pr. 2. tertial 2020 ....................................................................................................... 2 

Resultatoppstilling for foretaket ......................................................................................................... 3 

Resultatoppstilling for avdelingene ..................................................................................................... 3 

Investeringer 2020 .............................................................................................................................. 3 

Prognose ut året .................................................................................................................................. 4 

Status medarbeidere ............................................................................................................................... 4 

Daglig leder .......................................................................................................................................... 4 

Antall ansatte ...................................................................................................................................... 4 

Sykefravær ........................................................................................................................................... 4 

Oppfølging og informasjonsflyt ........................................................................................................... 5 

Medarbeiderundersøkelse .................................................................................................................. 5 

Drift av bygget første tertial 2020 ........................................................................................................... 5 

Måloppnåelse 2. tertial ........................................................................................................................... 6 

Måltabell ............................................................................................................................................. 6 

 

 

  



53/20 Økonomirapportering 2.tertial Bølgen bad – Drøbak og Frogn idrettsarena KF - 20/00414-2 Økonomirapportering 2.tertial Bølgen bad – Drøbak og Frogn idrettsarena KF : Tertialrapport 2. tertial 2020 Drøbak - Frogn idrettsarena KF

Side 2 av 9 

 

 

Tertialrapport 2. tertial 2020 Bølgen bad & aktivitetssenter 
 

 

Styrets kommentarer  

Bakgrunn  

Bølgen bad & aktivitetssenter er pålagt å legge frem rapporter for kommunestyret som viser 
utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med kommunestyrets vedtatte rammer for 
foretaket (kommuneloven § 9-15). Kommunestyret har vedtatt at styret skal legge frem to rapporter i 
året som samkjøres med kommunens ordinære tertialrapport.  

Innledende kommentarer 

Bølgen bad & aktivitetssenter var nedstengt nær tre måneder fra 12. mars til 15. juni. 
Tertialregnskapet per august, og prognosen for 2020, preges selvsagt sterkt av bortfallet av tre 
inntektsmåneder, samtidig som store deler av basiskostnadene har påløpt i samme periode. 

Å måle selskapet i forhold til opprinnelig årsbudsjett er etter hvert mindre relevant. Usikkerheten 
som fortsatt preger samfunnet og Bølgen på grunn av koronasituasjonen har store konsekvenser. Det 
viktigste for styret nå vil være å sikre så godt tilbud i høst som situasjonen gjør mulig, samtidig som vi 
fører streng kontroll med kostnadene og dermed et lavest mulig underskudd for året under ett. 

For en organisasjon som hadde vært kun få måneder i drift, kom driftsstansen på grunn av korona 
svært ubeleilig. Organisasjonen har allikevel håndtert utfordringene, både permitteringsperioden og 
driften etter gjenåpningen, på en god måte. Styret er trygg på at alle ansatte på Bølgen vil gjøre sitt 
ytterste for å drifte anlegget på en god måte og samtidig gi publikum og samarbeidspartnere et 
tjenestetilbud i tråd mandatet..  

Status økonomi pr. 2. tertial 2020 

Foretaket har per august et akkumulert driftsunderskudd på 7,1 mkr, og et negativt resultat etter 
avdrag og renter på kr 7,8 mkr. Nedstengningen på grunn av koronasituasjonen, og 
smittevernsbegrensninger som har lagt føringer for aktiviteten etter gjenåpningen, er 
hovedforklaringen til det store underskuddet og et langt svakere resultat enn budsjettert. 

Foretaket har samlede driftsinntekter på 15 mkr per august, som er 12,6 mkr lavere enn budsjettert. 
Driftskostnadene på 22,1 mkr er 4 mkr lavere enn budsjettert.  

Smittevernsbegrensningene har medført, og medfører fortsatt, begrensninger i forhold til bl.a. antall 
besøkende som kan oppholde seg i garderober samtidig, antall samtidige gjester i badet og antall 
deltagere på gruppetimer. Det er også grunn til å anta kundene er mer reserverte i forhold frykt for 
venting, kødannelser og dermed risiko for smittespredning. 

Antall besøkende og registrerte innganger har tatt seg gradvis opp etter gjenåpningen, men vi er 
naturlig nok ikke tilbake på nivået vi hadde de første 10 ukene av året, og vi ser fortsatt svingninger 
fra uke til uke. Antall betalende drop-in øker, men også her er det svingninger fra uke til uke. 

Antall betalende medlemmer har økt etter gjenåpningen. Nedgangen i antall betalende medlemmer 
under koronanedstengningen ble mindre enn fryktet. Bølgen introduserte digitale tilbud til kundene, 
med streaming av innendørs og utendørs treningsøkter med instruktører. Vi er sikre på at dette bidro 
til å begrense nedgangen. 
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Resultatoppstilling for foretaket 
 

 

 

Resultatoppstilling for avdelingene 

 

 
 

Investeringer 2020 

Samlede investeringer i 2020 utgjør kr 850.000 

 

 

Kommunestyret har i vedtak 15.6.2020 innvilget kr 500.000 til treningsutstyr i avdeling Trening. 
Foretaket gjennomfører en anbudsrunde i løpet av kort tid. 

 

Resultatregnskap pr. 31.8.20

Budsjett Regnskap Avvik

Driftsinntekter

Salgsinntekter 22 267 157           9 685 376         12 581 781-      

Andre inntekter 5 333 333             5 334 545         1 212                

Sum driftsinntekter 27 600 491           15 019 921      12 580 569-      

Driftskostnader

Personalkostnader 15 579 348           14 451 436      1 127 912-         

Kjøp av varer og tjenester 7 268 858             5 358 505         1 910 353-         

Andre driftskostnader 3 334 171             2 329 659         1 004 512-         

Sum driftskostnader 26 182 378           22 139 600      4 042 778-         

Driftsresultat 1 418 113             7 119 679-         8 537 792-         

Renter og avdrag 676 239                 655 208            1 469-                

Resultat etter renter og avdrag 741 874                 7 774 887-         8 536 323-         

Akkumulert per august

Resultatregnskap pr. avdeling

Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik

Driftsinntekter

Salgsinntekter 11 937 259 6 703 713   5 233 546- 6 369 899 1 743 296 4 626 603- 3 960 000 1 238 367 2 721 633- 

Andre inntekter 5 333 333   5 334 545   1 212         -             -             -             -             -             -             

Sum driftsinntekter 17 270 592 12 038 258 5 232 334- 6 369 899 1 743 296 4 626 603- 3 960 000 1 238 367 2 721 633- 

Driftskostnader

Personalkostnader 10 018 223 10 045 457 27 234      2 869 434 2 399 263 470 172-    2 691 691 2 006 717 684 974-    

Kjøp av varer og tjenester 3 285 965   2 522 855   763 111-    2 217 893 2 009 936 207 957-    1 765 000 825 714    939 286-    

Andre driftskostnader 2 759 360   1 927 348   832 012-    533 467    373 329    160 139-    41 344      28 982       12 362-      

Sum driftskostnader 16 063 548 14 495 660 1 567 888- 5 620 795 4 782 527 838 267-    4 498 035 2 861 413 1 636 622- 

Driftsresultat 1 207 044   2 457 401-   3 664 445- 749 104    3 039 231- 3 788 335- 538 035-    1 623 046- 1 085 011- 

Renter og avdrag 189 347      189 348      1                351 644    465 095    113 451    135 248    765            134 483-    

Resultat etter renter og avdrag 1 017 697   2 646 750-   3 664 447- 397 460    3 504 327- 3 901 786- 673 283-    1 623 811- 950 528-    

Bad - akk per august Trening - akk per august Kafe - akk per august

Investeringer i 2020 Beløp Avdeling Godkjent

Renholdsmaskiner 200 000          Bad KS 30.03.20

Teknisk utstyr 150 000          Fordeling KS 30.03.20

Treningsutstyr 500 000          Trening KS 15.06.20

Sum investeringer i 2020 850 000          
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Prognose ut året 

I rapporten for første tertial ga foretaket et grovt estimat på 10 mkr i underskudd for 2020. 

Styret fastholder estimatet og prognosen med et underskudd på 10 mkr, men styret understreker 
usikkerheten knyttet til inntektsutviklingen de siste fire månedene. Prognosen forutsetter en positiv 
utvikling i antall besøkende og tegning av medlemskap. Som omtalt under status økonomi medfører 
smitteverns-tiltakene begrensinger for driften. Etterspørselen fra publikum er større enn kapasiteten, 
bl.a. i badet og på kurs og gruppetimer. Prognosen forutsetter drift i hele 3. tertial, uten 
nedstengning. 

Styrets vurdering er at også driften av Bølgen vil være påvirket av koronasituasjonen i siste tertial, 
ikke bare på inntektssiden, bl.a. ved et antatt høyere korttids sykefravær. Smittevernstiltakene bl.a. 
med ekstra renhold medfører tilleggskostnader også ut året. 

Kostnadsutviklingen i foretaket følges nøye. Foretaket vil kontinuerlig vurdere tiltak for å tilpasse 
kostnadene. Samtidig er det viktig at foretaket kan levere på de tjenester og opplevelser som ligger i 
mandatet. Styret har bedt administrasjonen utrede og iverksette tiltak på områder som ikke er kritisk 
for driften. Dersom inntektene avviker vesentlig negativt i forhold til prognosen, må styret vurdere 
nye kostnadskutt.   

 

 

Status medarbeidere 

Daglig leder 

Siv-Katrin Ramskjell, som har ledet foretaket siden oppstarten, sa opp sin stilling i juni og fratrådte 
18. august. Styret gjennomførte rekruttering av etterfølger uten bruk av ekstern hjelp, og kunne med 
tilfredshet motta et stort antall søkere, hvorav mange var godt kvalifiserte for stillingen. Styret 
tilsatte Anita Stubberud Grøndahl, som er bosatt i kommunen.  Styret har engasjert Even Nordstrøm 
som fungerende daglig leder fram til hun tiltrer 1. november. 

Antall ansatte 

Per 31.08.2020 hadde foretaket 54 faste ansatte som utgjorde 34,3 årsverk. Foretaket hadde i tillegg 

41 personer med tilkallingsvikaravtaler. Totalt antall personer inkludert faste ansatte, 

tilkallingsvikarer, innleide instruktører, praksisplass og andre vikaravtaler utgjorde 115. 

Vakanser pr 31.08.2020: Personlige Trenere, badevakt deltidsstillinger og tilkallingsvikarer alle 

avdelinger 

Sykefravær 

Periode Egenmeldt Legemeldt* 

1. kvartal 2020 4% 14,7% 

2. kvartal 2020 0,4%** 11,1% 

Prognose 2020 (tall 1.000) Pr aug Sept Okt Nov Des Total 2020

Driftsinntekter 15 020     2 356       2 556       2 756       2 856       25 544         

Driftskostnader 22 140     3 500       3 500       3 450       3 450       36 040         

Driftsresultat 7 120-       1 144-       944-          694-          594-          10 496-         
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*Registrerte digitale sykemeldinger. Inkluderer alt legemeldt sykefravær fra dag 1, dvs. også kortere 

fraværsperioder hvor legemeldt sykemelding er benyttet. Ca. 5% av det legemeldte sykefraværet 2. 

kvartal hadde varighet på 8 uker eller mer. 

**store deler av perioden var ansatte permittert. Egenmeldt sykefravær hittil i 3. kvartal (juli og aug) 

ligger foreløpig på ca. 3%. 

Foretaket måtte holde anlegget stengt fra 12. mars til 15. juni (delvis åpning for organisert trening fra 

1. juni), hadde foretaket ansatte helt eller delvis permitterte fra 3. april med tilbakekallinger fra 

midten av mai og utover. Det resulterer i at sykefraværsstatistikken kan ha noe feilkilder under 

permitteringsperioden, samtidig er det sannsynlig med noe økning i korttidsfraværet i forbindelse 

med koronarelatert fravær i perioden som har vært, men også forventet ut året. 

Lederne har kontinuerlig oppfølging med sykemeldte ansatte i samsvar med NAVs retningslinjer for 

sykefraværsoppfølging. 

Oppfølging og informasjonsflyt 

Gjennomføring av årlige medarbeidersamtaler gjenopptas utover høsten da en del av disse ble 

avbrutt pga. stengt anlegg og permitterte ansatte som følge av koronakrisen. Lederne har 

gjennomført avdelingsvise møter og følger ellers opp sine ansatte i den daglige utførelsen av 

arbeidet. Ledergruppen har gjennomført en strategisamling i samarbeid med Bølgens styre, og 

foretaket har gjennomført ett fellesmøte med alle ansatte etter gjenåpningen. To fellesmøter er 

planlagt ut året. Disse gjennomføres som videomøter i tillegg til mulighet for fysisk oppmøte.  

Informasjon formidles via Workplace (intern kommunikasjonskanal), og plan for rask informasjon og 

eventuelt behov for hyppigere informasjon iverksettes ved en eventuell oppblussing av 

koronasituasjonen som tilsier behov for det. Det er per 2. tertial gjennomført fire AMU-møter hittil i 

2020 (Bølgens AMU avholder seks møter per år). 

 

Det er alltid en forslagskasse tilgjengelig i Bølgens lokaler dersom ansatte ønsker å gi anonyme 

tilbakemeldinger, forbedringsforslag eller andre innspill. 

Medarbeiderundersøkelse 

Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse i januar. Det er ikke gjennomført noen 

undersøkelse etter dette. Oppfølging og tiltak med utgangspunkt i undersøkelsen ble avbrutt i ved 

koronanedstengningen. Arbeidet gjenopptas avdelingsvis utover høsten, i samarbeid med 

bedriftshelsetjenesten Frisk Helse. 

Drift av bygget første tertial 2020   

Det har helt siden åpningen pågått arbeider i bygget for å ferdigstille og klargjøre for endelig 
overtagelse. Fra årsskiftet til nå så har vi hatt og har flere utfordringer i forhold til manglende 
levering og ferdigstillelser fra byggeprosjektet. Det har vært svært krevende å forholde seg til feil og 
mangler som ikke har blitt utbedret/ferdigstilt gjennom hele året og det tynger også hverdagen til de 
ansatte. 
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Byggeprosjektet er fortsatt ikke avsluttet og bygget er ikke endelig overlevert. Arbeidene har ikke 
krevd stenging av hele anlegget, men vi har måtte stenge bølgebasseng og sklia i juli i år for 
utbedringer av vann-sklia.  
 
Den største utfordringen er i ventilasjon og trykk i bygget generelt og spesielt i kontordelens to 
etasjer. Det har ført til at ansatte opplever daglige plager.. Det har også vært manglende sikring av 
stupeplattformen i badet, som har medført et alvorlig fall.  Plattformen er nå sikret. Svak 
konstruksjon i garderobeveggene i Frognhallen har ikke tålt den røffe bruken, men dette er utbedret 
i samarbeid med Eiendom. 
 
Prosjektet med snøsmelteanlegget på taket av Frognhallen er nå i gang, og er beregnet ferdig ut 
oktober. Driftsleder bruker fortsatt mye tid og energi på utfordringer som ikke er avsluttet av 
prosjektet. 

Måloppnåelse 2. tertial 

Måltabell 

Foretaket må ha en lengre periode med stabil drift for at måling og sammenligning mot krav og 
forventning skal være relevant. Dette vil også gjelde målene under punkt 5, men her har vi har vi 
allikevel gitt oppdateringer basert på faktisk informasjon. Styret mener det er riktig og naturlig å 
gjøre målingene i forbindelse med årsrapporteringen. 

Mål  Status Prognose for året 

1 Bølgen skal bidra til å styrke folkehelsen i Frogn 

Over 50 % av befolkningen i Frogn kommune i 
skal ha vært innom Bølgen i 2020.  

 
Måles høsten 2020 

Relevant å måle etter 
periode med stabil drift 

Over 80 % av kundene våre skal mene Bølgen 
tilbyr et treningstilbud som passer dem. 

 
Måles høsten 2020 

Relevant å måle etter 
periode med stabil drift 

Over 5 % av befolkningen skal mene at de er 
mer fysisk aktive etter at Bølgen åpnet. 

 
Måles høsten 2020 

Relevant å måle etter 
periode med stabil drift 

Aktivt bidra til reduksjon i sykefraværet med 
minst 0,5 % blant arbeidsføre i Frogn 
kommune. 

Måles høsten 2020 Relevant å måle etter 
periode med stabil drift 

Over 60 % av kundene på skal oppleve maten 
som god og litt sunnere enn andre lignende 
steder. 

 
Måles høsten 2020 

Relevant å måle etter 
periode med stabil drift 

2 Bølgen skal oppleves som det beste møtestedet for helse og glede 

Badet skal levere på sine åpningstider med 
mer enn 95 %. 

Måles høsten 2020 Relevant å måle etter 
periode med stabil drift 

Over 70 % av Bølgens kunder og besøkende 
skal oppleve Bølgen som et hyggelig sted 

Måles høsten 2020 
 

Relevant å måle etter 
periode med stabil drift  

Over 90 % av Bølgens faste kunder skal 
oppfatte at de får det tilbudet de forventer 
seg. 

Måles høsten 2020 Relevant å måle etter 
periode med stabil drift 

Over 70 % av Bølgens kunder/besøkende skal 
mene at det er gode nok parkeringsmuligheter  
eller offentlig transport til anlegget 

Måles høsten 2020 Relevant å måle etter 
periode med stabil drift 
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Over 90 % av besøkende med nedsatt 
funksjonsevne skal oppleve det totale tilbudet 
som godt. 

Måles høsten 2020 Relevant å måle etter 
periode med stabil drift 

Bølgen bad & aktivitetssenter skal være kjent i 
Norge som ett av de fem beste bade- og 
aktivitetssentrene. 

Måles høsten 2020 Relevant å måle etter 
periode med stabil drift  

3 Bølgen skal ha over 3 000 kunder i faste abonnement innen 2023 

Over 14 % av befolkningen i Frogn kommune 
(ca. 2 500) skal være  
faste kunder/abonnenter på Bølgen i 
desember 2020. 

 
Måles høsten 2020 

 
Relevant å måle etter 
periode med stabil drift 

Færre enn 30 % av abonnenter forlater oss i 
en 3mnd syklus (eks. fraflytting). 

Måles høsten 2020 Relevant å måle etter 
periode med stabil drift 

Over 200 av kundene skal være 
forhåndsbetalte sommerabonnement 
(hytteeiere etc.). 

 
Måles høsten 2020 

Relevant å måle etter 
periode med stabil drift 

   

Mål  Status Prognose for året 

4  Bølgen skal ha et driftsresultat  bedre enn 10% av omsetningen i Bølgen trening 

Omsetning 2020 totalt på salg av bad, trening 
og kafé: 33 millioner 

Lavere enn budsjett, 
bl.a. pga. avbrutt drift 
korona 

Lavere enn budsjett, 
bl.a. pga. avbrutt drift 
korona 

Omsetning Bølgen trening     9 millioner Lavere enn budsjett, 
bl.a. pga. avbrutt drift 
korona 

Lavere enn budsjett, 
bl.a. pga. avbrutt drift 
korona 

Omsetning Bølen bad           18 millioner Lavere enn budsjett, 
bl.a. pga. avbrutt drift 
korona 

Lavere enn budsjett, 
bl.a. pga. avbrutt drift 
korona 

Omsetning Bølgen kafé          6 millioner Lavere enn budsjett, 
bl.a. pga. avbrutt drift 
korona 

Lavere enn budsjett, 
bl.a. pga. avbrutt drift 
korona 

Omsetning Bølgen shop         1 million Lavere enn budsjett, 
bl.a. pga. avbrutt drift 
korona 

Lavere enn budsjett, 
bl.a. pga. avbrutt drift 
korona 

Omsetning utleie / arrangement 1 million 
 

Lavere enn budsjett, 
bl.a. pga. avbrutt drift 
korona 

Lavere enn budsjett, 
bl.a. pga. avbrutt drift 
korona 

5 Bølgen skal være det beste stedet å jobbe i Frogn 

Under 5 % turnover på ansatte i mer enn 40 % 
stilling samt for instruktører. 

Lavere enn 2 %  Høyere turnover etter 
sommeren da flere 
deltidsansatte velger 
studier e.l., får effekt fra 
september og utover 

Under 3,5 % sykefravær (korttid) og 5 % 
legeerklært sykefravær. 

Høyere egenmeldt og 
legemeldt sykefravær 
enn mål 

Nedgang i sykefravær, 
men noe høyere enn 
mål ved slutten av året 

Mer enn 70 % av de ansatte skal trives på jobb 
og oppleve at Bølgen er det beste stedet å 
jobbe i Frogn kommune.  

 
Måles høsten 2020 

Litt lavere enn mål pga. 
koronasituasjon, stengt 
anlegg en periode og 
permitterte ansatte 
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Bølgen skal oppleves å være blant de mest 
attraktive arbeidsplassene i kommunen.  

Måles høst 2020 Høy interesse for 
stillingsutlysninger kan 
indikere måloppnåelse, 
men det kan også være 
påvirket av høy 
arbeidsledighet pga. 
koronasituasjonen 
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Arkivsak-dok. 20/00414-1 
Saksbehandler Gunhild Irene Berg 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 04.11.2020 

ØKONOMIRAPPORTERING 2.TERTIAL 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og imøteser rådmannens redegjørelser
i møte 2.desember 2020. 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg sak 121/20 i kommunestyret den 02.11.2020

2. Link til Økonomirapportering 2. tertial 2020

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2020/frogn/b2ac039c-810c-
4345-a7db-844e0326d870/mr-202008-2_tertial_2020/#/home 

Saksframstilling: 

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

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

Korona pandemien har preget kommunen dette året, og kommunen opplever på lik
linje med resten av verden en utfordrende og svært usikker periode som følge av 
spredningen av Covid-19. Dette har fått- og vil fortsatt få konsekvenser for 
kommuneøkonomien bl.a. ved ekstrautgifter og inntektstap. Det er vanskelig å sette 
prognoser da forutsetningene endrer seg raskt, men det er gjort prognoser for 
samtlige enheter på merkostnader og mindreinntekter grunnet korona. Det er 
foreslått en budsjettjustering for å kompensere de enhetene med markante behov. 

Kommunene skal ifølge regjeringen kompenseres for virkningen av skatte-svikt, 

Sak 54/20
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inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med korona pandemien. Dette ved å øke 
kommunenes rammetilskudd. I regjeringens 3. krisepakke kompenseres kommunens 
barnehage/SFO for bortfall av inntekter fra foreldrebetaling 
 
Sekretariatet har blant annet merket seg at følgende er rapportert: 

• Frogn kommune ligger an til et merforbruk i forhold til budsjett på ca 8,4 
millioner kroner  
 

• Kommunen forventer et inntektstap knyttet til skatteinngangen for året 
 

• Staten har iverksatt en rekke tiltak for å støtte kommunene grunnet covid-
relaterte merutgifter og tapte inntekter 
  

• Følgende faktorer er med på å styrke årets drift  
- Lavere pensjonsutgifter 
- Kutt i arbeidsgiveravgift 
- Redusert lønnspott 
- Lavere rente 
- Kompensasjonspakker og skjønnsmidler 
 

• 10 av 15 driftsenheter har et merforbruk som er høyere enn enhetens 
beregnede koronautgifter 
 

• Mange enheter opplever høye utgifter sett opp imot sine budsjetter, selv 
utenom koronarelaterte årsaker 
 

• Drøbak Frogn Idrettsarena KF forventer et underskudd på 10 millioner kroner 
for 2020 hovedsaklig grunnet stenging ifm. Covid-19 (Tertialrapportering KF 
behandles som egen sak) 

 
 
Rådmannen har ikke mulighet til å redegjøre for tertialrapporteringen i møte grunnet 
budsjettseminar med økonomiavdelingen. Kontrollutvalget bør diskutere forhold i 
økonomirapporteringen ut ifra vedlagte dokument i påvente av en redegjørelse fra 
rådmann. 
 
Det foreslås at tertialrapporteringen tas til foreløpig orientering. Rådmann eller den 
han bemyndiger, inviteres til kontrollutvalgets møte den 2.desember 2020 for å 
orientere om saken, samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
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2. Tertialrapport 2020, sak 

 
Saksbehandler: Mads Valderhaug Saksnr.: 20/02213-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 19-23 05.10.2020 
Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester 20-23 05.10.2020 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur 20-23 06.10.2020 
Administrasjonsutvalget 19-23 07.10.2020 
Formannskapet 2019-2023 07.10.2020 
Kommunestyret 2019-2023 12.10.2020 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

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

til vedtak» 
 
 

 
Vedlegg: 
2. tertialrapport web-publisering 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Hovedinntrykket i denne rapporten er at kommunens ansatte gir innbyggerne gode 
tjenester, men samlet sett går vi mot et merforbruk i forhold til vedtatt budsjett. 
 
Netto driftsresultat for 2020 anslås til -23,8 millioner kroner (-2,0 prosent) korrigert for 
selvkost, eller -31,1 millioner kroner (-2,6 prosent) nominelt. Dette er 8,4 millioner 
kroner lavere enn vedtatt Handlingsprogram 2020-2023. Vedtatt netto driftsresultat i 
HP er på -1,9 prosent, eller -1,5 prosent korrigert for selvkost. Forventet netto 
driftsresultat forklares ved: 
 

 Pluss 17,15 millioner kroner: Lavere forventet lønnsvekst og pensjonsutgifter 

 Pluss 11,7 millioner kroner: lavere netto finansutgifter grunnet nedjustert 
markedsrente på renteeksponert gjeld 

 Pluss 15,3 millioner kroner: statlig kompensasjon og skjønnsmidler knyttet til 
Covid-19. 

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

 Minus 10,7 millioner kroner: forventet lavere skatteinngang for året 

 Minus 35,7 millioner kroner: driftsenhetenes samlede prognose for året, 
inkludert koronarelaterte merutgifter og/eller inntektstap 

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

 Minus 0,9 millioner kroner: andre sentrale poster (kompensasjonstilskudd, 
avdrag, renteutgifter på lån til videre utlån) 

 
Vi har utarbeidet et anslag på skatteanslagene med innspill fra kemneren, og alle 
enheter har gjort prognoser for året inkludert koronarelaterte merutgifter og/eller 
mindreinntekter. Prognosen over anses med andre ord som altomfattende da alle 
forhold er tatt høyde for, og dermed rådmannens anslag for årets netto drift. 
Rådmannen ønsker allikevel å presisere at mange av prognosene innebærer en 
betydelig grad usikkerhet, spesielt under årets turbulente omstendigheter. 
 
Fra oversikten over vil rådmannen trekke fram at kommunen her dekker inn forventet 
underskudd for Drøbak Frogn Idrettsarena KF for 2020. Dette medfører at Frogn 
Kommunes netto driftsresultat svekkes tilsvarende. Det er vanskelig å skille ut 
nøyaktig hva som skyldes ordinær drift isolert sett og hva som skyldes ekstra utgifter 
og inntekter som følge av Covid-19. Ingen av kommunens ansatte har blitt permittert 
som følge av pandemien. Rådmannen har prioritert å løse de ekstra utfordringer som 
har oppstått gjennom interne omprioriteringer. De ansatte har i så måte vært svært 
fleksible og deltatt i den nasjonale dugnaden. Imidlertid er det en rekke oppgaver 
som helt eller delvis ikke har blitt gjennomført. Store deler av kommunens tjenester 
har imidlertid blitt utført. 
 
Frogn kommune har en målsetting om et nærvær på 95 prosent. Per 1. tertial 2020 
er nærværet på ca. 92,8 prosent, hvorav 4,7 prosent er langtidsfravær og 2,5 prosent 
er korttidsfravær. Dette er en forverring av nærværet fra samme periode i fjor med 
1,0 prosentpoeng. Dette anses ikke som alarmerende under årets forutsetninger, og 
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kommunen har tilstrebet å legge til rette for nye måter å jobbe på der det har vært 
hensiktsmessig. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Tertialrapportering er fast rapportering til kommunestyret. 
 
Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i 
styringsindikatorer, med måleindikatorer og målemetode. Alle styringsindikatorene fra 
handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene 
som er vurdert røde som er kommentert. Grunnet overgangen til nytt system 
(Framsikt) er det i overgangen mål som ikke er tilstrekkelig rapportert, det arbeides 
med å få en god struktur og prosess for denne rapporteringen men det er fortsatt ikke 
tilfredsstillende levert i denne rapporten. 
 
Alternativer: 

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

 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Tiltak for klima og energi er rapportert under hvert tjenesteområdets del 
«Verbalvedtak og politiske saker» 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Netto driftsresultat anses som hovedindikator for økonomisk balanse i 
kommunesektoren og angir forholdet mellom årets løpende driftsinntekter og 
driftsutgifter, hvor netto finansutgifter er medregnet. Netto driftsresultat viser hvor 
mye som kan 
avsettes til fremtidig bruk og til eventuell egenfinansiering av investeringer, og bør 
ligge på minimum 1,75 prosent av driftsinntektene for å sikre økonomisk handlefrihet 
til fremtidig bruk. Kommunestyrets budsjettvedtak har et netto driftsresultat 
på -1,9 prosent, eller -1,5 prosent korrigert for selvkost. 
 
Prognosen i denne rapporteringen viser et netto driftsresultat på -23,8 millioner 
kroner (-2,0 %) korrigert for selvkostregnskapet. Enhetenes prognoser varierer fra + 
0,8 millioner på HR, politisk sekretariat og service, til -11,5 millioner på Ullerud 
Helsebygg. Enheter som lider merutgifter og/eller inntektstap som følge av Covid-19 
har dette innarbeidet i sine prognoser for året. De største postene til Covid-19 
gjelder: 

 

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

 Inntektstap knyttet til avlyste kulturarrangementer 

 Etablering av luftveisklinikk, testsenter og kohortavdeling 

 Leie av smittevask-maskin 

 Økte vikarutgifter som følge av karantene og sykefravær 

 Inntektstap for Drøbak Frogn Idrettsarena KF 

 Forventet lavere skatteinngang for året 
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Grunnet Covid-19 er markedsrenten betydelig nedjustert og dette har fått stor effekt 
for kommunens lån. Prognosen på netto renteutgifter for året er beregnet til ca 11,7 
millioner under budsjett.  
 
Frogn kommune er også tildelt ekstra midler som følge av Covid-19. Dette innebærer 
økt rammetilskudd (inkludert skjønnsmidler, kompensasjon for bortfall av 
foreldrebetaling i barnehage og SFO og andre kompensasjoner) på ca 15,2 millioner. 
 
I revidert statsbudsjett ble det også lagt frem at arbeidsgiveravgiften justeres ned 
med 4 prosentpoeng til 10,1 % for 1 termin (2 måneder). For Frogn kommune utgjør 
dette ca 4,75 millioner kroner. Deflatoren for 2020 er også nedjustert fra 3,1 til 1,4 
prosent. Vi antar at dette fullt ut skyldes lavere lønnsvekst, noe som betyr ca 12,75 
millioner kroner lavere lønnsvekst for Frogn i 2020. Grunnet lavere forventet 
lønnsvekst og god avkastning på pensjonsmidlene i 2019 er forventede 
pensjonsutgifter for 2020 ca 4,4 millioner lavere enn budsjettert. 
 
Drøbak Frogn Idrettsarena KF har i sin tertialrapport satt en prognose på et 
underskudd på 10 millioner kroner. Dette beløpet er inkludert i kommunens prognose 
i denne rapporten. 
 
Netto kan det se ut som at staten har tilstrekkelig kompensert Frogn kommune 
gjennom sine direkte og indirekte tiltak for å avlaste kommunenes økonomiske 
utfordringer knyttet til korona, men rådmannen ønsker igjen å presisere at det er 
usikkerhet knyttet til disse prognosene.  
 

 
 
Justering i drifts- og investeringsbudsjettet: 
Rådmannen anbefaler følgende overordnede budsjettjusteringer: 
 

 Tjenesteenheter som har merutgifter og /eller mindreinntekter knytte til korona 
kompenseres. ØDI, HPS, HOK og Eiendom har klart å dekke inn hele eller 
deler av merutgiftene innenfor egne rammer, og det foreslås derfor en mindre 
justering enn rapporterte merutgifter. Dette finansieres av statens direkte og 
indirekte tiltak. Mer detaljer i tabellen under samt kapittel "Covid-19 i Frogn" i 
rapporten. 

 Økt rammetilskudd, lavere premieavvik, lavere netto finans og lavere forventet 
lønnsvekst anvendes til å saldere enhetens koronautgifter (punktet over) samt 
lavere skatteinngang for året 

 Helse, omsorg og koordinering kompenseres for økt fastlegetilskudd, 
finansieres av tilsvarende økt rammetilskudd 

 TDF tildeles midler ifm to nye byggesaksbehandlere vedtatt tidligere i år, 
finansieres ved bruk av disposisjonsfond 
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I 1. tertial ble det overført en gevinst knyttet til de sentrale prosjektene på 2 millioner 
kroner til «generelle inntekter og utgifter» i påvente av en endelig fordeling på 
enhetene. Det er ikke lagt frem et forslag til fordeling i denne saken. 
 
 
Rådmannen foreslår å oppjustere investeringene i 2020 med 21,2 millioner kroner. 
Dette er knyttet til: 

 Ferdigstillelse av svømme/badeanlegg: 24,2 (rapporten viser 39,2 millioner, 
dette er grunnet 15 millioner vedtatt i 1. tertial men som ikke enda er tildelt i 
budsjettet) 

 Forsinkelse tilknyttet ny barnehage, -3 millioner 
 
 
Vurdering og konklusjon: 
Enhetene er i hovedsak gitt fornuftige rammebetingelser for å kunne levere et 
tjenestetilbud i tråd med målsettingene i handlingsprogrammet. Enhetene, inkludert 
Bølgen, melder et forventet merforbruk på 45,7 millioner, men ca 33 millioner av 
disse er grunnet Covid-19 og Rådmannen anbefaler at dette kompenseres. 
Rådmannen understreker viktigheten av at enhetene opparbeider seg buffere for 
uforutsette hendelser, spesielt med tanke på at netto driftsresultat er lavere enn 
anbefalt nivå. Enhetene har stramme rammevilkår og enkelte har vesentlige 
utfordringer med å utføre oppgavene innenfor vedtatte rammer. Dette innebærer tett 
økonomioppfølging og fortsatt fokus på gode tjenester på riktig nivå. 
 
Forutsigbare rammer er viktig for kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen. Det 
anbefales derfor at større justeringer av enhetenes rammer utover merutgifter 
og/eller mindreinntekter tilknyttet Covid-19 gjøres i behandlingen av 
handlingsprogrammet og ikke gjennom året. 
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Rådmannen i Frogn 07.10.2020 
 
Harald K. Hermansen 
 
Øvrige dokumenter på saken: 
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Link til web-publisering av 2. tertialrapport 2020 for Frogn kommune. 
 
https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2020/frogn/b2ac039c-810c-4345-a7db-
844e0326d870/mr-202008-2_tertial_2020/#/home 
 

Link til rapport for gjeldsporteføljen og tiltaksplaner finnes under «Lenker» nederst på 
forsiden i web-publsieringen. 
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Arkivsak-dok. 20/00414-3 
Saksbehandler Gunhild Irene Berg 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 04.11.2020 

FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2019 - RAPPORTERING 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar revisors og rådmannens redegjørelse til orientering

2. Kontrollutvalget ber om en status for kommunens arbeid med nye rutiner rundt
dokumentasjon av anskaffelsesprosessen og kommunens egne regler for
oppbevaring av anskaffelsesprotokoller i møte 26.mai 2021

Vedlegg: 
1. Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og

vedtak av økonomiforvaltningen i Frogn kommune, KPMG AS 23.10.2020

2. Rådmannens kommentar til revisjonsberetning etterlevelse innkjøp, datert
27.10.2020 

Saksframstilling: 

Ifølge kommuneloven § 24-9 skal revisor årlig avgi en skriftlig uttalelse om forenklet
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen innen 30.juni hvert år. Det er vedtatt
en midlertidig lov hvor fristen er utsatt til 15.september 2020. Administrasjonen 
hadde ikke klart å avklare alle kjøp omfattet av kontrollen pr 15. september. Revisor 
ga en status for forenklet etterlevelseskontroll i møte 30.09.2020.   

Revisor har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i 
forbindelse med Frogn kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen på følgende områder: 

• Kontroll av etterlevelse av forskrift om offentlige anskaffelser
(anskaffelsesforskriften) del I §7-1 om dokumentasjon av
anskaffelsesprosessen

• Kontroll av kommunens egne regler for oppbevaring av
anskaffelsesprotokoller i Public 360 for anskaffelser foretatt i perioden
1.7.2019 til 31.12.2019.

Sak 55/20
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Kontrollen er begrenset til enkeltanskaffelser bokført i driftsregnskapet for 1.7.2019 
til 31.12.2019 hvor det foreligger minst en faktura fra leverandør på over kr 100 
000, og hvor det ikke foreligger inngått rammeavtale ifølge oversikt over 
rammeavtaler for 2019. For 2019 har dette medført kontroll av enkeltanskaffelser 
fra totalt 21 leverandører.  
 
I sin uttalelse konkluderer revisor med at Frogn kommune ikke har etterlevd 
anskaffelsesforskriften del 1 § 7-1 om dokumentasjon av anskaffelsesprosessen og 
kommunens egne regler for oppbevaring av anskaffelsesprotokoller.  
 
Rådmannen har merket seg at etterlevelseskontrollen har negativ konklusjon og har 
iverksatt tiltak. Tiltakene vurderes av rådmann til å være tilstrekkelige for å 
tilfredsstille dokumentasjonskravet med anskaffelsesprotokoll. Rådmannens uttalelse 
følger vedlagt.   
 
 
 
Sekretariatets vurdering  
Sekretariatet er av den formening at saken settes opp igjen på sakskartet og får en 
status for arbeidet med nye rutiner rundt dokumentasjon av anskaffelsesprosessen 
og kommunens egne regler for oppbevaring av anskaffelsesprotokoller når det er 
innarbeidet og har fungert en tid. 
 
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor har bekreftet at han stiller i kontrollutvalgets 
møte for å redegjøre for kontrollens omfang og rapportens funn, samt svare på 
eventuelle spørsmål omkring rapporteringen fra utvalgets medlemmer 
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Frogn kommune  

Enhet for økonomi og digitalisering  
 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 90 60 00 Org.nr. 963 999 089 
Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks    Bankgiro 1617.07.02720 
1441 Drøbak 1443 DRØBAK   
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VIKUS - Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 
Postboks 304 
1471 LØRENSKOG 
 
   

   

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/02628-2 Jo-Ragnar Finserås 27.10.2020 
    

 
 

Rådmannens kommentar til revisjonsberetning etterlevelse innkjøp 

 

Det vises til mottatt revisjonsberetning datert 23. oktober 2020. 

 

Rådmannen har merket seg at etterlevelseskontrollen har negativ konklusjon og har 

iverksatt følgende tiltak: 

1. Kommunens ledergruppe er bedt om å innskjerpe rutinene med utarbeidelse 
og arkivering av anskaffelsesprotokoll.  

2. Rutinene for anskaffelsesprotokoll er innskjerpet overfor innkjøpsansvarlige på 
alle enheter. 

3. Generell opplæring innenfor innkjøpsområdet er under gjennomføring for alle 
enheter. 

4. Enhet for økonomi og digitalisering vil hver måned i tilknytning til 
månedsrapporteringen vurdere antall produserte anskaffelsesprotokoller som 
indikator på at rutinen følges. 

 

Til tross for den negative konklusjonen vedrørende arkiveringskravet, tyder 

undersøkelsen på at de aller fleste anskaffelsene er underlagt konkurranse. 3 av 

anskaffelsene som mangler protokoll er eldre kjøp av ressurskrevende tjenester der 

det må vurderes om det er formålstjenlig å gjennomføre konkurranse for deretter å 

flytte brukerne til «nye hjem».   

 

Rådmannens vurdering er at det foreligger godt dokumenterte og tilgjengelige rutiner, 

men det skorter noe på opplæring, informasjon og kontrollrutiner.  Tiltakene nevnt 

over vurderes derfor å være tilstrekkelige for å tilfredsstille dokumentasjonskravet 

med anskaffelsesprotokoll.  

Det er viktig å understreke at det arbeides strukturert og målrettet, i tråd med egen 

innkjøpsstrategi, for å forbedre kommunens innkjøpsfunksjon. 
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Med hilsen 

 
 
 
Jo-Ragnar Finserås 
Enhetsleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Arkivsak-dok. 20/00414-4 
Saksbehandler Gunhild Irene Berg 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 04.11.2020 

RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING (ROV) - FORENKLET 
ETTERLEVELSESKONTROLL 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering

2. Revisor rapporterer til kontrollutvalget, med kopi til rådmannen, resultatet av
kontrollen innen 30.juni 2021

Vedlegg:  
Frogn kommune Forenklet etterlevelseskontroll, risiko- og vesentlighetsvurdering.
KPMG AS, oktober 2020  

Saksframstilling: 

I henhold til ny kommunelov §24-9 skal revisor foreta forenklet etterlevelsesrevisjon 
med økonomiforvaltningen. Revisor skal foreta en risiko- og vesentlighetsvurdering 
som skal legges frem for kontrollutvalget. Videre skal revisor utarbeide en skriftlig 
uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til rådmannen, om resultatet av kontrollen innen 
30.juni. Dette er en forholdsvis ny oppgave som kommer i tillegg til den ordinære
rapporteringen på regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 

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.  

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er å forebygge svakheter og bidra til å 
sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. 
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.  

Sak 56/20
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Det vil være en konkret risiko- og vesentlighetsvurdering for den enkelte kommune 
som er avgjørende for hvilke områder som velges ut for kontroll. I møte den 
30.09.2020 ble det i sak 47/20 Forenklet etterlevelseskontroll 2020 presentert 
områder for mulige etterlevelseskontroll. Kontrollutvalget vedtok følgende: 
 

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. 
 

Revisor vil anbefale ett eller flere områder som er aktuelle for forenklet 
etterlevelseskontroll for revisjonsåret 2020. Ved presentasjon av valgt område for 
etterlevelseskontroll bør 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. 
 

 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor kommer i kontrollutvalgets møte for å 
presentere ROV – Risiko og vesentlighetsvurderingen, samt svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
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Forenklet etterlevelseskontroll

Oppgave lagt til regnskapsrevisor, kommunelov § 24-9:

§ 24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i 
samsvar med bestemmelser og vedtak.

Revisor skal basere oppgaven 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.

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om 
resultatet av kontrollen.
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Forenklet etterlevelseskontroll

Forutsetninger:
• Kommunens valgte regnskapsrevisor som skal utføre oppgaven
• Kontrollområder velges basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering som legges frem for kontrollutvalget
• Vesentlighet er konsekvenser for kommunen utover rene kronebeløp, og det bør tas hensyn til hvem som rammes 

og konsekvenser av brudd.
• Det må fastsettes objektive kriterier for måling og evaluering
• Innhentede bevis skal være tilstrekkelig til å konkludere med moderat sikkerhet
• Det er i forarbeider til lovbestemmelsen lagt til grunn at omfanget av arbeid til revisor skal være begrenset og lett 

kunne utføres ved enkle utvidede handlinger som ligger nært opp til regnskapsrevisors ansvarsområde
• Må avgrenses mot forvaltningsrevisjon
• Rapport avlegges senest 30. juni til kontrollutvalget med kopi til kommunedirektøren
• Utføres i tråd med standard for god kommunal revisjonsskikk om forenklet etterlevelseskontroll (RSK 301)
• I utgangspunktet velges et område og rullering vil være naturlig (oppgaven skal utføres med begrenset ressursbruk)
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Grunnlag for risiko- og vesentlighetsvurderingen og valg av 
områder for kontroll

Revisor må i vurdering av risiko- og vesentlighet og valg av områder for kontroll bygge på sin kunnskap om kommunen 
og vurdere: 
• Er det områder i regnskapsrevisjonen som er definert med lav risiko som etter standard for forenklet 

etterlevelseskontroll likevel bør sees på? 
• Er det gjennom arbeidet med overordnet analyse og vurderinger av områder for forvaltningsrevisjoner indikasjoner 

på områder med forhøyet risiko som regnskapsrevisor kan dekke med forenklet etterlevelseskontroll
• Er det områder administrasjonen eller kontrollutvalg mener det er økt risiko
• Generell erfaring med feil og svakheter fra tidligere
• Erfaring fra andre kommuner
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Kontrollområder nevnt i forarbeidene

I forarbeidene til kommuneloven er følgende områder nevnt som eksempler på kontrollområder: 
• Finansforvaltning
• Selvkost
• Offentlige anskaffelser
• Offentlig støtte
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Forenklet etterlevelseskontroll risiko- og vesentlighetsvurdering
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Aktuelle områder for kontroll

Basert på risiko- og vesentlighetsvurdering er følgende områder identifisert som mest aktuelle for kontroll:

• Kommunens oppfølging av lov om offentlige anskaffelser og interne rutiner for konkurranseutsetting
• Selvkost og overholdelse av ny selvkostforskrift, dokumentasjon av beregninger og gebyrfastsettelse
• Finansforvaltningen og kommunenes etterlevelse av finansreglementet

For regnskapsåret 2020 er det revisors vurdering at selvkost prioriteres som kontrollområde for forenklet 
etterlevelseskontroll. Selvkostområdet utgjør en vesentlig del av aktiviteten i kommunen. Kontrollen vil bli gjennomført 
ved å se på utvalgte bestemmelser i selvkostforskriften, og det vil også være aktuelt å se på oppfølging av siste 
forvaltningsrevisjon på området.
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Arkivsak-dok. 20/00314-3 
Saksbehandler Gunhild Irene Berg 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 04.11.2020 

FORVALTNINGSREVISJON - MÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2021

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere følgende revisjonsselskap til å gi tilbud
om gjennomføringen av begge prosjektene:

1) 
2) 
3) 

3. Kontrollutvalget beslutter at tilbudene skal vektes etter følgende fordeling:

Alternativ 1 
Pris/totalkostnad 40 % (lineær modell) 
Kvalitet 60 % (herunder erfaring, løsningsforslag etc.) 

Alternativ 2 
Pris/totalkostnad 30 % (lineær modell) 
Kvalitet 70 % (herunder erfaring, løsningsforslag etc.) 

Alternativ 3 
Lavest pris pr oppnådd kvalitetspoeng (totalpris / antall kvalitetspoeng) 

Vedlegg:  
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 Frogn kommune 

Sak 57/20
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Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget vedtok den 30.09.2020 i sak 48/20 Tema for forvaltningsrevisjon 
2021 
følgende: 
 
1) Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2021: 
 a) Økonomisk sosialhjelp/ NAV Frogn 
 b) Kommunale planer/prosjekt, herunder samhandling mellom planer 
 
2) Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for 
    hvert av prosjektene til neste møte. 
 
Bakgrunn for vedtaket er vurdering av prosjekter / tema i Plan for forvaltningsrevisjon 
2020 – 2024, vedtatt av kontrollutvalget og kommunestyret. Plan for 
forvaltningsrevisjon er basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) hvor 
økonomisk sosialhjelp/NAV Frogn og kommunale planer/prosjekt er pekt ut som 
aktuelle tema og områder med risiko.  
 
I plan for forvaltningsrevisjon står økonomisk sosialhjelp/NAV Frogn med mulige 
innfallsvinkler som  

• Rutiner og praksis for kartlegging av behov i forhold til tjenestetilbud 

• Saksbehandlingstid 

• Ressursbruk 

• Fagkompetanse 

• Samhandling mellom NAV, kommunen og andre offentlige myndigheter 
 
Videre - mulige innfallsvinkler for prosjekt om kommunale planer/prosjekt, herunder 
samhandling mellom planer 

• Tids- og ressursbruk 

• Måloppnåelse/gjennomføringsevne 

• Rutiner og praksis for kjøp av varer og tjenester 

• Rutiner og praksis for prosjektstyring 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering 

• Samhandling mellom administrasjon og folkevalgte 

• Rutiner og praksis for rapportering, herunder delrapportering, til folkevalgte organ 
  
 
Mål og problemstillinger 
Ved fastsettelse av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjekt, bør en 
foreta en vurdering ut ifra blant annet følgende hovedfokus: 
 
▪ Måloppnåelse 
▪ Produktivitet 
▪ Kvalitet 
▪ Regelverksetterlevelse 
▪ Styringsinfo-verktøy 
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Sekretariatet ble bedt om å utarbeide forslag til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektene.  
 
 

1. Økonomisk sosialhjelp/ NAV Frogn  
 
Sekretariatet har foreslått følgende mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjons- 
prosjektet: 
 
 
Formål 
Formålet med et prosjekt om økonomisk sosialhjelp vil være å vurdere kommunens 
tjenestetilbud innenfor økonomisk sosialhjelp, med vekt på om det bidrar til å gjøre 
søkerne selvhjulpne. 
 
Problemstillinger 

o I hvilken grad informerer kommunen innbyggerne tilfredsstillende om deres 
rettigheter til økonomisk sosialhjelp?  

o I hvilken grad har NAV rutiner og praksis for kartlegging av behov i forhold til 
tjenestetilbud og samhandling av tjenester? (Samhandling mellom NAV, 
kommunen og andre offentlige myndigheter) 

o I hvilken grad har kommunen et tilfredsstillende servicenivå (tilgjengelig til) 
overfor søkerne av økonomisk sosialhjelp?  

o I hvilken grad har kommunen en tilfredsstillende saksbehandlingstid innen 
økonomisk sosialhjelp?  

o Har NAV ressurser (økonomisk og faglig) for å ivareta brukers sine rettigheter 
og behov? 

o Har NAV kompetanse for å ivareta brukers sine rettigheter og behov? Er 
kommunens saksbehandling av klager på økonomisk sosialhjelp innenfor  

 regelverket?  
o I hvilken grad tilbyr kommunen frivillig forvaltning (økonomisk rådgivning) til de 

som har behov?  
o I hvilken grad benytter kommunen kvalifiseringsprogrammet (KVP)1 i tråd med 

intensjonene i regelverket?  
o I hvilken grad bidrar økonomisk sosialhjelp/økonomisk stønad til å gjøre 

søkerne selvhjulpne? 
 
Problemstillingene som er valgt er rettet mot  

• Informasjon og servicenivå (tilgjengelighet)  

• Saksbehandling  

• Frivillig forvaltning (økonomisk rådgivning)  

• Kvalifiseringsprogrammet  

• Selvhjulpne brukere  
 
I tillegg til en forvaltningsrevisjon om økonomisk sosialhjelp anbefales det å få en 
redegjørelse fra NAV Frogn om tjenesten i ett av kontrollutvalgets møter. En 
redegjørelse kan bl.a. omhandle driften, ansvarsforhold, oppgaver, økonomi, 
erfaringer, utfordringer osv. Dette for å gi kontrollutvalget bedre kjennskap til NAV og 
de tjenester og oppgaver de utfører.  



57/20 Forvaltningsrevisjon - mål og problemstillinger - 20/00314-3 Forvaltningsrevisjon - mål og problemstillinger : Forvaltningsrevisjon - mål og problemstillinger

 

  
4 

2. Kommunale planer/prosjekt, herunder samhandling mellom 
planer 
 
Sekretariatet har foreslått følgende mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjons- 
prosjektet: 
 
Formål 
Formålet med en forvaltningsrevisjon vil være å vurdere hvordan kommunen følger 
opp egne planer/prosjekt, herunder samhandling mellom planer. 
 
Problemstillinger 

o I hvilken grad har Frogn kommune utøvd god styring av sine planer og 
prosjekter med tanke på: 
- Organisering og ansvar/roller?  
- Planlegging og gjennomføring? (tidligfase/behovsvurdering, - samhandling 

med de folkevalgte, - implementering, - prosjektering, - utførelse / 
gjennomføring / gjennomføringsevne)  

- Rapportering og oppfølging av kostnader og fremdrift? (ressurs- og 
tidsbruk)  

- Avviks- / endringshåndtering? 
- Anskaffelsesprosessene i forbindelse med anskaffelser? 
- Måloppnåelse. Blir vedtak i planer og prosjekt fulgt? 
- Kommunens omdømme i planer og prosjekter? 
- Samhandling mellom andre planer, myndigheter og private aktører 

 
 
Avgrensning 
Det er mulig å avgrense prosjektet til å gjelde konkrete planer eller prosjekt.  
 
 
Problemstillingene som er valgt er rettet mot:  

• Tids- og ressursbruk 

• Måloppnåelse/gjennomføringsevne 

• Rutiner og praksis for prosjektstyring 

• Samhandling mellom administrasjon og folkevalgte 

• Rutiner og praksis for rapportering, herunder delrapportering, til folkevalgte organ 
 
 
 

Kjøp av forvaltningsrevisjon 2021 
 
Konkurransegrunnlag 
Ved kjøp av tjenester i annen regi, gjelder lov 17.juni 2016 nr. 73 om offentlige 
anskaffelser (anskaffelsesloven) med tilhørende forskrifter. 
 
For anskaffelser underlagt forskrift om offentlige anskaffelser (klassisk sektor) har 
anskaffelsens anslåtte verdi betydning for hvilke deler av regelverket som må følges. 
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Anskaffelsesforskriftens del I omfatter: 
- Alle kontrakter av verdi mellom 100 000 kr og 1,1 mill. kr ekskl. mva. (uansett 
  hvem som anskaffer, og hva som kjøpes) 
 
- Kontrakter om kjøp av helse- og sosialtjenester for under 6,3 mill. kr ekskl. mva. 
 
Det stilles ingen krav til spesiell anskaffelsesprosedyre. 
Grunnleggende prinsipper og bestemmelser i FOA kap.7 (fellesbestemmelser) må 
følges. 
 
 
Anskaffelsesprosedyre 
Det legges opp til en begrenset tilbudskonkurranse, jfr. Forskrift 12.august 2016 nr. 
974 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) § 8-9, § 9-2 nr.2, jfr. § 5-1. 
 
 
Kontraktens verdi 
I forbindelse med budsjett for 2021 er det foreslått kjøp av forvaltningsrevisjon for kr 
550.000,- inklusiv mva. 
 
 
Tildelingskriterier 
Kontrakten tildeles den/de leverandørene som har det økonomisk mest fordelaktige 
tilbud. 
 
Innstillingens alternativ 1 er i stor grad videreføring av tildelingskriteriene fra tidligere 
avtaler om forvaltningsrevisjon. 
 
Innstillingens alternativ 2 legger større vekt på kvalitet enn tildelingskriteriene i 
alternativ 1. 
 
Innstillings alternativ 3 ser i hovedsak på kvalitet i tjenesten (blant annet erfaring og 
løsningsforslag). Pris/totalkostnad deles på antall oppnådde kvalitetspoeng. 
 
Beregningsmodellen er egnet for vurdering i forbindelse med kjøp av 
forvaltningsrevisjon. 
 
 
Aktuelle tjenestetilbydere 
Aktuelle revisjonsselskap for utførelsen av forvaltningsrevisjonsprosjektene kan 
være: 
 
Kommunale/interkommunale revisjonsselskap: 

o Romerike Revisjon IKS 
o Østre Viken kommunerevisjon IKS 
o Viken kommunerevisjon IKS 
o Rogaland revisjon IKS 
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Private revisjonsselskap: 
o BDO AS 
o Deloitte AS 
o KPMG AS 

 
Sekretariatet legger opp til at kontrollutvalget velger hvilke selskap de ønsker skal 
inviteres til å kunne gi tilbud på utførelsen av forvaltningsrevisjonsprosjektene. Antall 
selskap må ikke nødvendigvis begrenses til 3. 
 
 
Fremdriftsplan  
I kontrollutvalgets budsjettforslag for 2021 er det lagt opp til to forvaltningsrevisjons- 
prosjekt for 2021. En ser for seg følgende fremdrift: 
 
 

Fase  Beskrivelse Dato/tidsperiode Ansvar 

1  Tema for forvaltningsrevisjon KU 30.09.2020 KU 

2 a) Mål og problemstillinger  
+ tildelingskriterier 

KU 04.11.2020 Vikus 

 b) Begrenset tilbudskonkurranse November/desember 
2020 

Vikus 

 c) Valg av forvaltningsrevisor KU Januar 2021 
(innstilling) 
KST februar 2021 
(vedtak) 

Vikus 

3  Prosjektplan KU april/mai 2021 Valgt  
forvaltningsrevisor 

4  Forvaltningsrevisjonsrapporter KU 
oktober/november 
2021 
KST desember 2021 

Valgt  
forvaltningsrevisor 

 
 
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Mål og problemstillinger samt 
krav til tilbudsinvitasjoner må ses som et forslag og vil bli endret i samsvar med 
eventuelle endringer og innspill fra kontrollutvalget. 
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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. 
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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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• 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 

Rus og psykiatri • Rutiner og praksis for å sikre helhetlig og koordinert 
tjenestetilbud til den enkelte 

• Saksbehandlingstid 

• Ressursbruk 

• Fagkompetanse, herunder samarbeid mellom fagmiljø 

Ansatte og personale • 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 

Internkontroll 
(saksbehandling,  
delegert myndighet etc.) 

• Rutiner og praksis for å sikre forsvarlig 
saksbehandling 

• Saksbehandlingstid  

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -
håndtering 

• Ansattes kompetanse og opplæring i internkontroll 

Økonomisk 
internkontroll 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -
håndtering 

• Ansattes kompetanse og opplæring 

• Rutiner og praksis for rapportering til folkevalgte 

Gjennomføring av 
investeringsprosjekter 

• Rutiner og praksis for fremdrift av investeringsprosjekt 

• Ressursbruk  

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -
håndtering 

• Rutiner og praksis for rapportering til folkevalgte organ 

Utleieboliger • 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 

Økonomisk sosialhjelp/ 
NAV Frogn 

• Rutiner og praksis for kartlegging av behov i forhold til 
tjenestetilbud 

• Saksbehandlingstid 

• Ressursbruk 

• Fagkompetanse 

• Samhandling mellom NAV, kommunen og andre 
offentlige myndigheter 

Eiendomsforvaltning • 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 4-
årsperiode. 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 risiko- 
og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. 
 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
 
………. 
 
 

§ 23-6.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 
Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre 

sin kontroll, fra 
a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 
b) interkommunale politiske råd 
c) kommunale oppgavefellesskap 
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d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre 
kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte 
eier alle aksjer. 

Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og 
den valgte revisoren for selskapet. 

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig. 
Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll 

med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er 
nevnt i første ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og 
tilsvarende organer og har rett til å være til stede i disse møtene. 

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre 
ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på 
vegne av kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid 
bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 

 
 
……….. 
 
 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
 
FOR-2019-06-17-904 

 
 

§ 4.Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og 
eierskapskontroller 

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem. 
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Arkivsak-dok. 20/00415-1 
Saksbehandler Gunhild Irene Berg 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 04.11.2020 

RÅDMANNENS TILBAKEMELDING - KOMMUNENS RUTINER OG 
PRAKSIS FOR HÅNDTERING AV HENVENDELSER FRA 
INNBYGGERE  

Forslag til vedtak/innstilling: 

Rådmannens tilbakemelding tas til orientering. 

Vedlegg: 

Rådmannens tilbakemelding om kommunens rutiner og praksis for håndtering 
av henvendelser fra innbyggere, datert 19.10.2020 

Saksframstilling: 

HJEMMEL  

Det følger av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-2 tredje ledd:  

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram 
enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig 
for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser 
som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å 
gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 

Kontrollutvalget fikk en henvendelse som gjaldt kommunens håndtering av 
henvendelse fra innbyggere. Vedkommende som sendte henvendelse til 
kontrollutvalget mente at avsender av skulle vært skjermet og anonymisert i
kommunens behandling.  

Bakgrunnen for henvendelsen til kontrollutvalget var at en av kommunens 
innbyggere hadde sendte en melding til Frogn kommune vedrørende brudd på 
smittevernreglene ved et serveringssted, herunder spesielt regler / retningslinjer om
distansering i forbindelse med uteservering. Kommunen valgte å sende et formelt 

Sak 58/20
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brev til innehaver av det aktuelle serveringssted. Henvendelsen fra innbygger ble tatt 
med som en del av brevet og gjengitt i sin helhet.  
 
Kontrollutvalget i Frogn kommune vurderte saken og vedtok i sak 31/20 den 
03.06.2020 følgende: 
  
 1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om kommunens 
     rutiner og praksis for håndtering av henvendelser fra innbyggere. 
 
Kontrollutvalgssekretariatet har mottatt tilbakemelding fra rådmann datert 
19.10.2020. Rådmannen har hatt en gjennomgang med kommuneadvokaten når det 
gjelder den konkrete saken som var bakgrunn for henvendelsen til kontrollutvalget.  
 
Kommuneadvokaten anbefaler følgende: 

 «Det må skilles mellom partenes rett til innsyn i saksdokumenter og hvordan et   

   dokument skal gjennomføres og ellers være tilgjengelig for allmennheten» 

 

Han sier videre: 

«For at personer som får kunnskap om ulovligheter skal ville melde fra til kommunen 

om slike forhold, bør kommunen etter min oppfatning å ha som fast policy at tipsers 
identitet skjermes når det er mulig. Adgangen til å unnta dokumenter fra offentlighet 
på postlisten og ved innsynsbegjæringer fra allmennheten, reguleres som kjent av 
offentleglova. Ved mottak og journalføring av slike tips bør dokumenter med slikt 
innhold rutinemessig journalføres med unntak fra offentlighet. Her kan offl. §24 andre 
ledd benyttes, og i enkelte tilfeller også §24 første ledd». 

 
Rådmannen sier i sin uttalelse til kontrollutvalget etter vurderinger fra 
kommuneadvokaten at kommunen ikke kan ha noen absolutte interne regler om at 
tipsers identitet skal meddeles parten eler ikke, og at hvert enkelt tilfelle må vurderes 
konkret etter de ovennevnte rettsregler og retningslinjer. Kommunen har allerede 
endret sin praksis i tråd med dette. 
 
Rådmannens uttalelse følger vedlagt. Kommunen har tatt kommuneadvokatens 
vurderinger til etterretning og endret praksis. Det anbefales at saken tas til 
orientering. 
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Arkivsak-dok. 20/00168-5 
Saksbehandler Gunhild Irene Berg 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 04.11.2020 

REFERAT OG ORIENTERINGER

Forslag til vedtak/innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg:  
Vedlegg følger nedenunder 

Saksframstilling: 

Sekretariatet vil referere / orientere om relevante saker / temaer så fremt det er noe å 
orientere om.  

Det foreslås å ta saken til orientering. 

Referatsaker (RS): 

Sak 49/20 fra kontrollutvalget – Budsjett for kontrollutvalgsarbeidet 2021 
Saksutskrift oversendt kommunestyret 

Sak 44/20 fra kontrollutvalget – Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – 
tidlig innsats og forebygging i Frogn kommune Saksutskrift oversendt
kommunestyret 

Sak 119/20 fra kommunestyret – Referatsaker 
- Protokoll fra møte i kontrollutvalget 26.8.2020 
- Protokoll fra møte i kontrollutvalget 30.9.2020 

Orienteringssaker (OS): 

OS 53/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr 27.10.2020 (vedlagt) 
OS 53/20 Behandlede saker 2020 (vedlagt) 

Sak 59/20
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59/20 Referat og orienteringer  - 20/00168-5 Referat og orienteringer  : Frogn KU Oversikt over saker til behandling 2020 pr 28.10.2020

Kontrollutvalget i  
Frogn kommune 

A jour pr 28.10.2020 
Oversikt over saker til behandling 2020 

 Saker 

Følgende rapportering 
legges frem fortløpende 

• Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks. Fylkesmannen, 
Helsetilsynet) og kommunens svar/oppfølging. 

• Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og 
oppfølgingen av disse. 

Møte nr./ dato, sted Saker 

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

• Godkjenning av protokoll fra møte 2.desember 2019 

• Forvaltningsrevisjonsrapport - Tidlig innsats og forebygging oppvekst 
i Frogn kommune 

• Forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR i Frogn kommune 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Forvaltningsrevisjon 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Eierskapskontroll 

• Oppsummering Interimsrevisjon 2019 

• Orientering fra revisor 

• Referat og orienteringer 

(25.03.2020 kl. 14:00) 
Møterom Fraunar, 
Frogn rådhus 

• AVLYST / UTSATT 

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

• Godkjenning av protokoll fra møte 22.januar 2020 

• Orientering om status for Badeparken 

• Orientering om status for Bølgenprosjektet 

• Orientering om status for plan- og byggesak i Frogn kommune 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Helse- og 
omsorgstjenesten i Frogn kommune 

• Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 

• Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

• Møteplan 2.halvår 2020 

• Referat og orienteringer 

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

• Godkjenning av protokoll fra møte 1.april 2020 

• Orientering om status for kommunens smittevernberedskap 

• Frogn kommune – Årsregnskap 2019 m/revisjonsberetning 

(kontrollutvalgets uttalelse) 

• Drøbak Frogn idrettsarena KF – Årsregnskap 2019 
m/revisjonsberetning (kontrollutvalgets uttalelse) 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Forvaltningsrevisjon 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Eierskapskontroll  

• Referat og orienteringer 

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

• Godkjenning av protokoll fra møte 6.mai 2020 

• Drøbak Frogn Idrettsarena KF – Årsregnskap 2019 – Ny behandling 

• Økonomirapport 1.tertial 2020 

• Oppsummering revisjon 2019 

• Henvendelse til kontrollutvalget – Kommunens håndtering av mottatt 
henvendelse 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Forvaltningsrevisjon – Ny 
behandling 

• Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

• Referat og orienteringer 

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

• Godkjenning av protokoll fra møte 3.juni 2020 

• Frogn kommunes kjøp av presteboligen 

• Oppfølging av kommunestyrevedtak – Drøbak Frogn Idrettsarena KF 

• Referat og orienteringer 

6/20 
(26.08.2020 kl. 14:00) 
Møterom Filisterkroken, 

• Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

• Kurs i økonomistyring og revisjon 

• Skifte av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
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Frogn rådhus • Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

• Rutiner for kontrollutvalgets arbeid 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

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

• 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  

8/20 
(04.11.2020 kl. 14:00) 
Møterom Oscarsborg, 
2.etg Frogn rådhus 

• Økonomirapport 2.tertial 2020  

• Økonomirapportering 2.tertial Bølgen bad – Drøbak og Frogn 
idrettsarena KF 

• Referat og orienteringer  

• Revisor orienterer – ROV forenkla etterlevelseskontroll 2020 

• Eventuelt  

• Forvaltningsrevisjon – utarbeide mål og problemstillinger  

• Forenkla etterlevelseskontroll 2019 - rapportering 

• Rådmannens tilbakemelding om kommunens rutiner og praksis for 
håndtering av henvendelser fra innbyggere 
 

9/20 
(02.12.2020 kl. 14:00) 
Møterom Fraunar, 
Frogn rådhus 

• Kontrollutvalgets årsplan 2021  

• Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
(sendt rådmann 21.09.2020) tilbakemelding innen 01.11.2020 

• Oppsummering interimsrevisjon 2020 

• Kurs og konferanser 2021 

• Referat og orienteringer  

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger i Frogn kommune (frist: 11.02.2020) – purret 
på tilbakemelding 21.09.2020 

• Eventuelt  

  

2020 
(ikke fordelt) 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Selvkost VAR i Frogn 
kommune (frist: 30.03.2021) 

• Vurdere dialogmøte med  
o Ordfører 
o Rådmann 
o 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 Saks nr. Sakstittel Status 

22.01.2020    

 01/20 Godkjenning av protokoll fra møte 2.desember 2019 A 

 02/20 Forvaltningsrevisjonsrapport  
- Tidlig innsats og forebygging oppvekst i Frogn kommune 

O 

 03/20 Forvaltningsrevisjonsrapport – Selvkost VAR i Frogn Kommune O 

 04/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon A 

 05/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering – Eierskapskontroll A 

 06/20 Oppsummering Interimsrevisjon 2019 A 

 07/20 Orientering fra revisor A 

 08/20 Referat og orienteringer A 

    

25.03.2020  AVLYST / UTSATT  

    

01.04.2020    

 09/20 Godkjenning av protokoll fra møte 22.januar 2020 A 

 10/20 Orientering om status for Badeparken A 

 11/20 Orientering om status for Bølgenprosjektet A 

 12/20 Orientering om status for plan- og byggesak i Frogn 
kommune 

A 

 13/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport  
– Helse- og omsorgstjenesten i Frogn kommune 

A 

 14/20 Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 A 

 15/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 A 

 16/20 Møteplan 2.halvår 2020 A 

 17/20 Referat og orienteringer A 

06.05.2020    

 18/20 Godkjenning av protokoll fra møte 1.april 2020 A 

 19/20 Orientering om status for kommunens smittevernberedskap A 

 20/20 Frogn kommune - Årsregnskap 2019 A 

 21/20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 A 

 22/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon A 

 23/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll A 

 24/20 Referat og orienteringer A 

03.06.2020    

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

 26/20 Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2019 - Ny behandling A 

 27/20 Økonomirapport 1.tertial 2020 A 

 28/20 Oppsummering revisjon 2019 A 

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

A 

 30/20 Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024 A 

 31/20 Henvendelse til kontrollutvalget  
- Kommunens håndtering av henvendelse 

O 

 32/20 Referat og orienteringer A 

25.06.2020    

 33/20 Godkjenning av protokoll fra møte 3.juni 2020 A 

 34/20 Frogn kommunes kjøp av presteboligen O 

 35/20 Oppfølging av kommunestyrevedtak – Drøbak Frogn Idrettsarena KF O 

 36/20 Referat og orienteringer A 

26.08.2020    

 37/20 Godkjenning av protokoll fra møte 25.juni 2020 A 

 38/20 Kurs i økonomistyring og revisjon A 

 39/20 Skifte av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor A 

 40/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 A 

 41/20 Rutiner for kontrollutvalgets arbeid O 

 42/20 Referat og orienteringer A 

 43/20 Eventuelt A 

30.09.2020 44/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
- Tidlig innsats og forebygging i Frogn kommune 

A 

 45/20 Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019 A 
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 46/20 Revisjonsplan 2020 A 

 47/20 Forenklet etterlevelseskontroll 2020 O 

 48/20 Tema for forvaltningsrevisjon 2021 O 

 49/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 A 

 50/20 Møteplan 2021 A 

 51/20 Referat og orienteringer A 

 52/20 Eventuelt O 

 

 

 

 

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. 20/00169-5 
Saksbehandler Gunhild Irene Berg 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Frogn kommune 04.11.2020 

EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak 

Vedlegg: 
Ingen 

Saksframstilling: 

Saker/temaer under Eventuelt bør spilles inn til kontrollutvalgets leder eller sekretariat før
møtet.  

Vedtak treffes som regel ikke under denne posten. 

Sak 60/20
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