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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har på vegne av 
kontrollutvalget gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) av Frogn 
kommunes forvaltning. 
ROV danner grunnlaget for kontrollutvalget sitt arbeid med plan for 
forvaltningsrevisjon for 2020-2024. 
 
I arbeidet med ROV har det blitt gjennomført møter i kontrollutvalget og foretatt 
dokumentanalyse. 
Analysen er i stor grad basert på innspill som har kommet frem gjennom møte i 
kontrollutvalget, herunder muntlige innspill og betraktninger fra ordfører og rådmann, 
skriftlige innspill fra hovedtillitsvalgte i kommunens, skriftlige innspill fra 
kontrollutvalgets medlemmer samt gjennomgang av relevant dokumentasjon. 
Datagrunnlaget er brukt som indikasjon på risikoforhold som eventuelt bør eller kan 
følges opp/undersøkes i forvaltningsrevisjon eller gjennom andre undersøkelser 
dersom kontrollutvalget og/eller kommunestyret ønsker dette. 
 

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

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

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

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

• Regelverksetterlevelse 

• Måloppnåelse 

• Produktivitet  

• Kvalitet. 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Symbol Beskrivelse 

H Høy risiko 

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

M Middels risiko 

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

L Lav risiko 

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

 

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

Nr. Risikoområde Risikofaktorer Vesentlighet Kommentar Vurdering 

1 Anskaffelser • Risiko for brudd på 
regelverk 

• Risiko for 
kostnadsineffektive 
kjøp 

• Risiko for økonomiske 
misligheter knyttet til 
innkjøp 

• Ikke optimale 
priser/innkjøp for 
kommunen 

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

• Negativt 
omdømme 

Ble sist fulgt opp som et eget 
forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2011. 
Det er 
kommet en ny lov med forskrifter i 
2016. Fra 12.02.2020 er det fastsatt 
nye nasjonale 
og EØS-terskelverdier for 
anskaffelser. 
Anskaffelser vil delvis bli undersøkt 
gjennom revisjonens oppgave om 
Forenklet 
etterlevelseskontroll innen 
økonomiforvaltningen for 
revisjonsåret 2019. 
 
Det er opprettet et Felles 
innkjøpskontor (FIK), et 
innkjøpssamarbeid mellom Follo-
kommunene Vestby, Ås, Nesodden 
og Frogn. Vertskommune er Vestby 
kommune. Enheten forvalter en 
avtaleportefølje på nærmere 50 
avtaler og gjennomfører større 
anskaffelser for nevnte kommuners 
ulike enheter/virksomheter. 

H 

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

• Risiko for regelbrudd 

• Erstatningssøks
mål 

• Negativt 
omdømme 

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

L 

3 Internkontroll 
(saksbehandling,  
delegert myndighet etc.) 

• Risiko for at saker ikke 
blir tilstrekkelig 
forberedt. 

• Risiko for at vedtak 
ikke blir iverksatt og 
tilfredsstillende fulgt 
opp 

• Svekket 
rettssikkerhet for 
innbyggerne 

• Forskjellsbehand
ling – ulik 
saksbehandling 

• Klagesaker – 
merkostnader 

 M 
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• Risiko for at 
delegasjonsreglement
et ikke blir fulgt 

• Negativt 
omdømme  

4 Økonomisk  
internkontroll 

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

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

Det er ikke gjennomført 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området. 
Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 
økonomi-feltet: 

• Renovasjonsutgifter i 5 Follo-
kommuner (2005) 

• Selvkost avgifter og gebyrer 
(2010) 

• Prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger 
(2018) 

• Selvkost VAR (2019) 

H 

5 Gjennomføring av  
investeringsprosjekter  

• Risiko knyttet til 
fremdrift og 
ferdigstillelse av 
prosjekter 

• Risiko for 
budsjettoverskridelser 

• Risiko for mangelfull 
etterlevelse av 
regelverket om 
offentlige anskaffelser 

• Risiko for at krav til 
kontrakts- og 
leverandøroppfølging 
ikke overholdes 

• Kostnadssprekk 
kan føre til økte 
gebyr og relativt 
store 
økonomiske tap 

• Kvalitetsutfordrin
ger 

• Forsinkelser i 
prosjekt kan føre 
til at 
inntektsstrømme
n fra 
investeringen 
forsinkes, med 
følger for øvrig 
virksomhet 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

• Prosjektstyring (2013) 

• Prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger 
(2018) 

 
Forvaltningsrevisjon gjennomført i 
2018. Følges opp i 2020. 

H 

6 Økonomistyring i  
investeringsprosjekt 

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

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

M 

7 Drøbak Frogn  
Idrettsarena KF 
 

• organisasjonsform  

• samarbeid med 
kommuneadministrasj
on, herunder 
rolleforståelse mellom 
administrasjon og 
styret/daglig leder i 
foretaket. 

 Ble stiftet 14.03.2016 og registrert i 
Brønnøysundregistrene 
18.05.2017.  
KF-et følges opp gjennom revisors 
arbeid med 
regnskapsrevisjon samt 
kontrollutvalgets behandling av 
årsregnskapet for KF-et. 
 

H 

8 Plan- og  
Byggesaksbehandling 

• aktuelt å se nærmere 
på status 

• hvordan saker har og 
blir prioritert 

• likebehandling mv. 

 Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

• Likebehandling i byggesaker 
(2006) 

• Byggesaksbehandling (2012) 
 
Området følges også opp i 
forbindelse med 
Sivilombudsmannens uttalelse om 
kommunens saksbehandlingstid og 
rutiner for byggesaker. 
 
Kommunen har styrket 
bemanningen innen plan- og 
byggesaksbehandling. 

H 

9 Likebehandling i  
byggesaker 

• Vi politikere får ofte 
spørsmål om 
likebehandling i 

 Det ble gjennomført egen 
forvaltningsrevisjon på området i 
2006. 
 

H 
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byggesaker.  For å 
kunne svare ut dette 
er det ønskelig med 
en ekstern vurdering 
av om det er 
likebehandling i 
byggesakene 

Kommunen har styrket 
bemanningen innen plan- og 
byggesaksbehandling. 

10 Helse- og  
omsorgstjenester 

• Risiko for 
kommunikasjonssvikt 
eller manglende 
samhandling 

• Risiko knyttet til 
saksbehandlingsprose
sser. 

• Brukere får ikke 
nødvendige 
tjenester 

• Brukere får ikke 
individuell plan 

• For lite 
brukermedvirknin
g 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

• Hjemmebaserte tjenester 
(2008) 

• Kvalitet i tilbudet til beboere i 
institusjon (2009) 

• Samhandlingsreformen (2013) 

• Helse- og omsorgstjenesten 
(2018) 

M 

11 Oppvekst • Risiko for dårlig 
læringsmiljø 

• Risiko for brudd på 
regelverk 

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

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

• Risiko for manglende 
oppfølging av elever 
med særlige behov 

• Risiko for utilstrekkelig 
tilrettelegging av 
undervisningen 

• Vesentlig for den 
enkelte elev. 

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

• Barn i fosterhjem (2006) 

• Barnevernstjenesten – 
hjelpetiltak i hjemmet (2011) 

• Psykisk helsearbeid for unge 
(2013) 

• Barnevern (2015) 

• PP-tjenesten (2016) 

• Tidlig innsats og forebygging 
(2019) 

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

H 

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

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

• Etikk og habilitet i Frogn 
kommune (2017) 

M 

13 Utleieboliger • plikten til å skaffe alle 
innbyggere et trygt 
husvære? 

• Hvordan oppleves 
leietakernes 
privatøkonomi seg?  

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

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

Boligkontoret har ansvaret for 
utleie/leie - tildeling av kommunale 
boliger (ca. 200 boliger), 
overtakelse og tilbakelevering av 
leiligheter, oppsigelser av 
kontraktsforhold,  bostøtte og 
startlån. 

M 

14 Økonomisk sosialhjelp/ 
NAV Frogn 

• I hvilken grad makter 
Frogn kommune 
følger opp mottakere 

• Mangler i 
tjenesten kan få 
store 

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

L 
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av økonomisk 
sosialhjelp, herunder 
søkere som gis 
avslag. 

• Hjelpes mottakerne 
tilbake til en trygg 
hverdag? 

• Risiko for mangelfull 
samhandling mellom 
Frogn kommune og 
NAV 

konsekvenser for 
de det gjelder. 

•  

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

15 Kommunale planer/prosjekt  
– styring, prosesser og 
gjennomføringsevne 

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

• Målsetninger blir 
ikke realisert 

• Vedtak blir ikke 
gjennomført 

• Negativt 
omdømme 

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

H 

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

• Økt risiko for at 
enkelte blir 
langtidsbrukere 
av systemet 

• Ikke tilbud til alle 
som har rett på 
tjenester 

• Uheldige 
konsekvenser for 
enkeltmenneske 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

• Rusforebyggende arbeid 
(2007) 

• Psykiatritilbudet (2006) 

M 

17 Eiendomsforvaltning • Risiko for uforutsette 
vedlikeholdsutgifter 

• Risiko for etterslep på 
vedlikehold 

• Vedlikeholdsetter
slep som gir økte 
kostnader på 
lengre sikt 

• Økte 
investerings- og 
driftskostnader 
HMS-krav ikke 
blir innfridd 

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

H 

18 Kommunen som  
Barnehagemyndighet 

• Risiko for manglende 
regeletterlevelse 

• Risiko for manglende 
kvalitet i tjenesten 

• Risiko for manglende 
rapportering og 
oppfølging av avvik 

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

• Kvalitet i kommunale 
og private barnehager 
- følger 
barnehagemyndighete
n opp sitt ansvar? 

• Mangler i og 
klager på 
tilskudd til private 
barnehager 

• Varierende 
kvalitet på 
barnehagene i 
kommunen 

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

M 



Side 10 av 17 

 

19 Kultur og frivillighet • Kulturtilbudet er ikke 
tilgjengelig for alle 

• Kommunen driver i 
direkte konkurranse 
med private  

• Risiko for at 
kommunen 
forskjellsbehandler 
mellom aktører 

• Lite attraktivt for 
nye innbyggere 

• Dårlige 
rammevilkår for 
private og ideelle 
aktører 

• Negativt 
omdømme for 
kommunen 

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

• Selskap der det er avdekket mulige risikoforhold 

• Selskap med bare offentlig eierskap 

• Selskap som har et samfunnsmessig ansvar 

• Selskap som har direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere 

• Selskap som leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen 

• Selskap som er heleid av kommunen 

• Økonomisk gevinst/tapspotensial for kommunen 

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

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

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

Frogn 100 % 

 
3.2.1.2 Interkommunale samarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

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

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

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

Ås 

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

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

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

Ski 

Kemneren i Follo Interkommunalt samarbeid for 
å ivareta 
skatteoppkreverfunksjonen for 
deltakerkommunene 

Enebakk, Frogn, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

Oppegård 

 

https://bolgenbad.no/
https://www.follofiks.no/
https://barnevernvakten.no/kommuner/frogn-kommune
https://barnevernvakten.no/kommuner/frogn-kommune
https://barnevernvakten.no/kommuner/frogn-kommune
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3.2.1.3 Administrativt vertskommunesamarbeid 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

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

Kommunal  
landbruksforvaltning 

Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ås 

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

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

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

Ski 

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

Frogn, Vestby og 
Ås 

Frogn 

 

3.2.1.4 Administrativt samarbeid 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

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

Renseanlegg for tilført kloakk 
via ledningsnett og for tilkjørt 
slam.  

Ås, Vestby  
(Frogn og  
Nesodden har kun 
samarbeidsavtale) 

Vestby 

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

Frogn, Nesodden,  
Vestby, Ås 

Vestby 

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

Felles kontor for tilsyn i 
byggesaker 

Enebakk, Frogn,  
Nesodden, Oppegård,  
Ski og Ås 

Ski 

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

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

miljøforholdene i fjorden 
▪ rapportere og redusere 

forurensningstilførselen til 
fjorden 

▪ bygge nettverk for å 
koordinere og utnytte 
ressursene i 
medlemskommunene 

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

Oslo 

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

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

Ås, Ski, Frogn,  
Oppegård, Nesodden 

Ås 

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

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

Enebakk 

Miljørettet helsevern Tjenester innen folkehelse Enebakk, Frogn 
og Nesodden 

Frogn 

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

Enebakk, Frogn, Ski,  
Vestby og Ås 

Ski 

http://www.follolandbruk.no/
https://www.nordrefollo.kommune.no/skoler/FBU/
https://www.nordrefollo.kommune.no/skoler/FBU/
http://sfrens.no/
http://www.fbt.no/
http://www.indre-oslofjord.no/
https://pura.no/
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3.2.2 Selskap omfattet av kommuneloven § 23-6 og § 24-10 
Oversikten omfatter aksjeselskaper og interkommunale selskap som er heleid av 
Frogn kommune eller eid sammen med andre kommuner og/eller fylkeskommuner. 
Disse selskapene er egne rettssubjekt og Frogn kommune har full innsynsrett i og 
kan gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskapene. 
 

3.2.2.1 Aksjeselskap (AS) 

Foretaksnavn Bransje Eiere Eierandel 

Drøbak Vaskeri AS 
https://drobakvaskeri.no/  

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

Frogn 100 % 

 

3.2.2.2 Interkommunale selskap (IKS) 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Eierandel 

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

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

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski 
og Ås 

13,80 % 

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

Brann- og feiervesen.  
 

Frogn, Ås, Ski, 
Oppegård, 
Nesodden 
og Enebakk 

13,00 % 

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

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

Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski og 
Ås 

17,50 % 

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

Norskopplæring for voksne 
innvandrere.  

Frogn, Ski og 
Vestby 

40,00 % 

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

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

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

12,00 % 

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

Nødalarmeringssentral i henhold 
til brann- og 
eksplosjonsvernloven 

Aremark, Halden, 
Sarpsborg, 
Fredrikstad, 
Hvaler, 

Indirekte 
deltaker 

gjennom Follo 
Brannvesen 

https://drobakvaskeri.no/
https://www.follolms.no/
http://www.follobrannvesen.no/
https://www.folloren.no/
https://www.folloks.no/
https://kisif.no/
https://ost110.no/
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Rakkestad, Øvre 
Romerike Brann 
og redning IKS, 
Nedre Romerike 
Brann- og 
redningsvesen 
IKS, Movar IKS, 
Indre Østfold 
Brann og redning 
IKS, Follo 
Brannvesen IKS 

IKS 

 
 

3.2.2.3 Regionråd 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

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

Regionalt  
samarbeidsorgan 

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

Oppegård 

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

Foretaksnavn Merknad 

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

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

Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 

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

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

Kemneren i Follo Skatteetaten overtar skatteoppkreverfunksjonen fra 
01.11.2020 

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

Follo byggetilsyn Samarbeidet er under avvikling. Det opprettes et 
vertskommunesamarbeid (StorFollo tilsynskontor) for 
Enebakk, Frogn, Nesodden, Ås. Nesodden blir 
vertskommune. 

 

  

http://www.follo.no/folloradet/
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4 Gjennomførte forvaltningsrevisjoner  
4.1 Forvaltningsrevisjon av den kommunale virksomheten 
Oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt for perioden 2006-2019 
følger som eget vedlegg. 
 

4.2 Forvaltningsrevisjon i selskap 
År Tema Anbefalinger 

2015 Selskapskontrollen 2015 Ingen anbefalinger 

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

• Selskapets nettsider om miljøpolitikk oppdateres. 

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

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

2. Selskapet bør tegne styreforsikring for styremedlemmene 
i selskapet. 

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

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

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

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

registrere i styrevervregisteret. 

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

2. Selskapet bør tegne styreforsikring for styremedlemmene 
i selskapet. 

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

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

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

retningslinjer for selskapet. 

 
 

5 Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
På bakgrunn av de analyser og risikovurderinger som er gjennomført er det 
identifisert enkelte områder som etter FIKS sin mening kan representere høy risiko, 
og hvor kontrollutvalget bør vurdere å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekter i 
Frogn kommune. 
 
Forslaget danner grunnlaget for prioriteringen som kontrollutvalget skal gjøre. 
Kontrollutvalget står fritt til å legge til og endre på prosjektene som er skissert under. 
(nummereringen samsvarer med nummereringen i tabell under punkt 3.1) 
 

Nr. Prosjekt Tema 

1 Anskaffelser • Rutiner og praksis for etterlevelse av regelverket 

• Kost/nyttevurdering ved innkjøp   

• Bestillerkompetanse 

• Rutiner og praksis for etterlevelse av rammeavtaler  
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• Rutiner og praksis for forebygging av økonomiske misligheter 
knyttet til innkjøp 

15 Kommunale 
planer/prosjekt  
– styring, prosesser og 
gjennomføringsevne 

• 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 

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

• Saksbehandlingstid 

• Ressursbruk 

• Fagkompetanse, herunder samarbeid mellom fagmiljø 

12 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 

3 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 

4 Økonomisk 
internkontroll 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering 

• Ansattes kompetanse og opplæring 

• Rutiner og praksis for rapportering til folkevalgte 

5 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 

13 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 

14 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 

17 Eiendomsforvaltning • Rutiner og praksis for tilstandsvurdering av formålsbygg, 
herunder preventivt vedlikehold og brannsikkerhet 

• Ressursbruk (økonomi og personell) 

19 Kultur og frivillighet • Rutiner og praksis for tildeling av midler til kultur og frivillighet 
samt oppfølging 

• Rutiner og praksis for utleie av kommunale bygg til kultur og 
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frivillighet 

• Rutiner og praksis for å sikre likebehandling mellom 
arrangement i kommunal regi eller hvor kommunen er sentral 
aktør, og arrangement i regi av andre  

 


