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Innledning 

Kommunestyret har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet. 

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid 

i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Kontrollutvalget kan i 

prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som 

kontroll, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 

folkevalgte organer. 

Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker som f.eks. 

forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontrollrapporter oversendes kommunestyret 

gjennom året. Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2022.  

 

Kontrollutvalgets virksomhet 

Kontrollutvalget i Frogn kommune består av 7 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer er 

som følger: 

Medlemmer Varamedlemmer 

Thore Vestby (H), leder  

Kirsti Birkeland (H), nestleder  

Bjørn Harald Christiansen (H), medlem 

1 Tore Henry Svendsen (H)  

2 Eva Bratlie (H)  

3 Frode Waaler (H)  

4 Inger Ek (H)  

5 Eva Jorun Bækken Haugen (H) 

Bjørn Rønbeck (Rødt), medlem  

Hanne Merete Dølheim (SV), medlem  

Knut Erik Robertsen (Ap), medlem 

1 Årid Anita Elvan (Ap)  

2 Trudy Mørk Wollbraaten 

3 Morten Johnsen (Rødt)  

4 Terje Lund (SV)  

5 Gunnar Andersen (Ap) 

Per Oskar Jacobsen (V), medlem 1 Ellen Klynderud 

2 Knut Houge 

 

Eva Anderssen var leder i kontrollutvalget frem til 8.februar 2022. Hun søkte fritak fra vervet og 

Thore Vestby ble valgt som leder. Kirsti Birkeland ble valgt som nestleder. Valget ble foretatt i 

kommunestyret den 7.februar 2022. Det ble igjen gjennomført nyvalg til kontrollutvalget i 

kommunestyret den 12.09.2022. Ingerid Olesen ble valgt inn i hovedutvalg for oppvekst og 

kultur og dermed ikke valgbar i kontrollutvalget. Trudy Mørk Wollbraaten ble valgt inn som 

varamedlem.  
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Møteaktivitet 

Kontrollutvalget avholder åpne møter, med unntak av behandling av enkeltsaker som kan/skal 

lukkes etter kommuneloven § 11-5. Møtene holdes i rådhuset i Drøbak. 

I 2022 har kontrollutvalget hatt 8 møter og 73 saker har stått på dagsorden. 45 saker 

omhandler henvendelser til kontrollutvalget, statlige tilsyn, saker i tilknytning til 

kommuneregnskap, forvaltningsrevisjon og orienteringer fra administrasjonen. Øvrige saker 

omhandler kontrollutvalgets aktivitet som budsjett, årsplan, årsrapport, planlegging av møter og 

aktivitet samt referater og orienteringer. I 2021 gjennomførte kontrollutvalget også 8 møter og 

behandlet 73 saker. 

Kontrollutvalgets leder legger frem kontrollutvalgets saker i kommunestyret. 

Innkalling, sakslister og protokoller 

Innkalling med saksdokumenter til møter i utvalget sendes ut minimum 7 dager før møtet. 

Møteinnkallingen sendes utvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør 

og kommunens oppdragsansvarlige revisorer. Foreløpig innkalling blir sendt kontrollutvalgets 

medlemmer to uker før oppsatt møte. 

Protokoll fra møtene sendes de samme som får sakspapirene.  

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS har en hjemmeside www.vikus.no hvor også 

møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller fortløpende legges ut. Her finnes også 

informasjon om kontrollutvalget, sekretariatet og møteplan. Direktelink til kontrollutvalget i 

Frogn kommune ligger her: https://vikus.no/kontrollutvalg/frogn/ 

Kontrollutvalgets oppgaver og saker 

Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker. For å ivareta det løpende kontrollansvaret, tar  

kontrollutvalget opp saker på eget initiativ og får innspill til saker fra andre i tillegg til saker 

knyttet til revisjon. Kontrollutvalget kan gå fram på ulike måter for å føre kontroll. De ulike 

metodene kan illustreres ved figuren nedenfor, hvor tiltak som krever lite ressurser fra 

kontrollutvalgets side, slik som orienteringer, er plassert nederst i trappa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vikus.no/
https://vikus.no/kontrollutvalg/frogn/
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Ulike saker krever imidlertid ulik framgangsmåte. Det er derfor viktig at utvalget velger metoder 

som effektivt bidrar til å få tilgang til den informasjonen som er nødvendig for å få belyst 

sakene. Den minst ressurskrevende tilnærmingen er å be administrasjonen om orienteringer. 

Kontrollutvalget kan også gjennomføre virksomhetsbesøk for å bli bedre kjent med 

forvaltningen. 

Frogn kontrollutvalg benyttet orienteringer, oppfølging av tilsynsrapporter, utredning levert av 

revisjon og forvaltningsrevisjon som kontrollformene i 2022. 

Utvalgets kontrollaktivitet kan deles inn i følgende i 2022: 

* Forenklet etterlevelseskontroll, risiko- og vesentlighetsvurdering forenklet etterlevelseskontroll, tertialrapportering for Frogn kommune og       

kommunens foretak 

Den viktigste kontrollaktiviteten er redegjørelser fra administrasjonen, 

forvaltningsrevisjon/undersøkelser og saker i tilknytning til kommuneregnskap.  

Kontrollutvalget har i 2022 fått flere redegjørelser fra administrasjonen initiert fra utvalget, 

samt redegjørelser med utgangspunkt i henvendelser fra innbyggere i Frogn kommune. Det har 

også vært flere saker i forbindelse med forvaltningsrevisjon, bl.a. om mål og problemstillinger, - 

valg av forvaltningsrevisor, - avklaringer rundt prosjekt, - rapportering og oppfølging av tidligere 

rapporter. Innen regnskapsrevisjon har det også vært flere saker, bl.a. i forbindelse med 

avleggelse av årsregnskap 2021 for Frogn kommunen og Drøbak Frogn Idrettsarena KF.  

Kontrollutvalget har blitt forelagt fem tilsynsrapporter fra Statsforvalteren. Kommunedirektøren 

skal orientere kommunestyret om statlige tilsyn jf. kommunelovens. Kommunedirektøren skal 

også rapportere om internkontroll til kommunestyret. 

Orienteringer/redegjørelser  

Ordfører har generell møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Ordfører har deltatt i møter og 

orientert og svart på spørsmål. Ordfører var også til stede da ny kommunedirektør ble presentert 

for kontrollutvalget. 

Kommunedirektøren har blitt invitert til å redegjøre for spesielle saker. I 2022 har temaene vært 

bl.a. økonomirapportering, parkeringsavgift for 2022, - økt cybertrussel – hvordan er Frogn 

kommune forberedt på dette? Videre kommunens plikt til å evaluere kriser og uønskete 

0 2 4 6 8 10 12

Eierskapskontroll

Henvendelser

Statlige tilsyn

Oppfølging av økonomiforvaltningen*

Oppfølging av regnskapsrevisjon

Forvaltningsrevisjon, bestillingsdialog, rapporter etc.

Orienteringer fra administrasjonen

Kontrollaktivitet i Frogn kommune
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hendelser, redegjørelser om krise- og incestsenteret i Follo (Kisif), StorFollo IKT og salg av 

Grande-tomta. Kommunedirektøren har stilt i møter og svart opp spørsmål fra kontrollutvalget, 

bl.a. om statsforvalterens forventningsbrev og hvordan dette svares opp av kommunen. 

Statlige tilsyn 

Statsforvalteren (fylkesmannen) har ansvar for å samordne de statlige tilsynsaktører og 

samordne planlagte statlige tilsyn med den kommunale egenkontrollen (forvaltningsrevisjoner).  

Fra 2022 legger de statlige tilsynsetater ut planlagte og gjennomførte tilsyn i en felles nasjonal 

tilsynskalender. Kontrollutvalgssekretariatet legger inn bestillinger på forvaltningsrevisjon og 

gjennomførte rapporter.  

Kontrollutvalget har fått seg forelagt tilsynsrapporter i 2022, bl.a. om Statsforvalterens tilsyn 

med vannforsyningssystemet og statsforvalterens tilbakemelding på egenkontrollrapport for 

avløpssektoren. Kontrollutvalget tok disse sakene til orientering.  

Det er videre gjennomført tilsyn med kommunal beredskapsplikt som ble behandlet som 

referatsak i kontrollutvalget. Statsforvalteren hadde et godt inntrykk av samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet i Frogn kommune. Ved forrige tilsyn (2016) var det ett avvik som er fulgt 

opp av kommunen. Ved tilsynet i 2022 ble det avdekket et avvik om regelhenvisning. En 

helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) skal som et minimum omfatte hvordan ulike risiko- 

og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. Analysen som var gjeldene ved tilsynet, 

inneholder i liten grad disse vurderingene. Statsforvalteren var tilfreds med kommunens plan 

med å følge opp avviket. 

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med hjemmebaserte tjenester i hjemmesykepleien og 

teknisk drift og forvaltning hvor det ble gjennomført tilsyn på kunstgressbaner med 

gummigranulat, samt innen helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, tilsyn 1 og 2. Rapporter 

etter disse tilsyn er ikke publisert på statsforvalterens tilsynskalender. I tilsynet med 

kunstgressbaner ble det avdekt 4 avvik. 

Kontrollutvalget har også fått seg forelagt tilsynsrapport innen barnevernstjenesten. Hensikten 

med tilsynet var å kontrollere og bidra til at virksomheten arbeider systematisk med helse, miljø 

og sikkerhet for å forebygge at arbeidstakerne får muskel- og skjelettplager, og psykiske plager. 

Arbeidstilsynet ga fem pålegg om å rette opp forhold som ikke var i samsvar med regelverket. 

Tilsynet er nå lukket. 

Virksomhetsbesøk 

Kontrollutvalget har ikke gjennomført virksomhetsbesøk i 2022.  

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra kommunens revisor, skal utvalget 

avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas der. 

Formannskapet skal ha kopi av uttalelsen i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før de 

avgir sin innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens årsregnskap for 2021 samt årsregnskapet til 

Drøbak Frogn Idrettsarena KF. Presentasjon av årsregnskap for kommunen ble gitt i aprilmøtet 



 

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS · Org.nr. 898 704 262 · post@vikus.no · www.vikus.no 

 
6 

og kommunens foretak ble presentert i møte i juni. Revisjonsberetning og kontrollutvalgets 

uttalelser ble behandlet i junimøtet. 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

Revisor skal foreta forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen basert på en risiko- 

og vesentlighetsvurdering. Vurderingen ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 10.november 

2021. Tema som ble valgt var kommunenes etterlevelse av finansreglementets kapittel 7, 

«Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje». Den skriftlige uttalelsen om resultatet av 

kontrollen til kontrollutvalget ble lagt frem i møte 24.august 2022. Resultatet av kontrollen viste 

at Frogn kommune etterlevde bestemmelsene i finansreglementet. 

Risiko- og vesentlighetsvurdering for 2022 ble presentert i møte i september. Tema vil være 

innkjøpsområdet med frist for rapportering innen 30.juni 2023. 

Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll for 2020 i møte i januar 

2022 hvor tema var selvkost. Selvkostfond vedrørende vann og renovasjon var eldre enn 5 år. I 

oppsummering av interimrevisjon bekrefter administrasjonen at de ikke har fond eldre enn 5 år 

ved utgangen av året.  

Forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av 

selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.  

Kontrollutvalget i Frogn kommune har revidert Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024 i møte 

i november 2022. Her ble Ullerud Helsebygg / helse og omsorg, samt bofellesskapet ved Ullerud 

tatt inn som område. Det ble også fremmet ønske om en eventuell felles forvaltningsrevisjon av 

StorFollo IKT (vertskommunesamarbeid) med øvrige kommuner i samarbeidet. Dette ble tatt inn 

i planen. Kommunedirektøren fanget opp at det var ønske om en felles forvaltningsrevisjon av 

StorFollo IKT og tok initiativ til en redegjørelse. Dette med bakgrunn i at det var utfordringer og 

IT-miljøet var i omskiftning. 

Kontrollutvalget har i 2022 fulgt opp kommunens arbeid med revisors anbefalinger og 

kommunestyrets vedtak (kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt) i 

forvaltningsrevisjon om Økonomisk sosialhjelp og Planarbeid Gamle Drøbak.  

I oppfølging av Økonomisk sosialhjelp ble det anbefalt at kommunen styrket bruken av 

timeplaner og – lister i tillegg til aktivitetsplaner for deltakere i kvalifiseringsprogrammet. 

Tilbakemelding fra kommunen tilsier at dette er fulgt opp. Kommunen har også sett nærmere 

på brukere som har hatt langvarige (og over tid, relativt høye) ytelser. Dette for å sikre at alle 

disse har korrekte ytelser, samt vurdere mulighetene for å avklare disse over til andre ytelser. 

Kontrollutvalget var fornøyd med kommunens tilbakemelding og avsluttet forvaltningsrevisjonen 

om økonomisk sosialhjelp. 

Kontrollutvalget fikk i møte i desember 2022 en redegjørelse for oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonen om Planarbeid – Gamle Drøbak. Revisor ga anbefalinger om å sikre at 

eksternt utført arbeid kvalitetssikres i tilstrekkelig grad. Kommunedirektøren mener disse 
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rutiner er på plass. Kommunen har levert tre større områdeplaner og kommuneplanens arealdel 

hvor det nå er brukt ekstern konsulent i mindre grad. Det er nå rutiner for at det nedsettes 

prosjektteam, der prosessplan med milepæler og ressurser avsettes og evalueres fortløpende. 

Revisor anbefalte også at kommunen synliggjorde enhetenes arbeidsbelastning ved oppstart av 

nytt planarbeid for å sikre at enhetene ikke ble overbelast igjen. Kommunedirektørens 

oppfatning er at rutiner, og utvikling av gode og realistiske planprosesser er avgjørende for å 

holde arbeidsbelastningen på et akseptabelt nivå, og samtidig sikre at leveranser både har høy 

kvalitet og kommer til rett tid. Kontrollutvalget ønsker en videre oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsprosjektet om Planarbeid – Gamle Drøbak innen 10.august 2023. Dette for 

å få en status for det arbeidet som er igangsatt etter prosjektet. 

Kontrollutvalget valgte i septembermøte 2021 tema for forvaltningsrevisjon og prosjekt for 

2022. Valgte områder for forvaltningsrevisjon for 2022 ble rus/psykiatri og utleieboliger. Det ble 

utlyst begrenset tilbudskonkurranse hvor KPMG AS ble valgt som leverandør for 2022. 

Kontrollutvalget fikk i møte 20.april en presentasjon av forvaltningsrevisjonsteamet fra KPMG 

AS, samt presentasjon av prosjektplaner. Videre fikk utvalget en status for prosjektene i møte i 

august 2022. Endelige rapporter ble presentert i desember.  

Kontrollutvalget sluttet seg til revisors anbefalinger i prosjektene om rus / psykiatri og 

utleieboliger og sendte rapportene for videre behandling i kommunestyret. De vil bli behandlet i 

kommunestyret i februar 2023. Revisor anbefalte bl.a. at Frogn kommune oppdaterte og 

tilpasset seg planverket til dagens situasjon, gjennomgå rutiner og prosedyrer for psykisk helse 

og rus, samt vurdere å etablere et helhetlig system for evaluering og oppfølging av tjenestene.  

I prosjektet om utleieboliger ble det bl.a. anbefalt å lage aggregeringsrutiner ved lang 

saksbehandlingstid, - samle sammenfallende rutinebeskrivelser, - gjennomgå arkiveringsrutiner, 

- sikre informasjon om klagesaksbehandling i alle vedtak, inkludere barn i prioriteringslisten for 

tildeling av bolig, - sikre operasjonalisering av kommunestyrets vedtatte politikk om startlån, 

samt vurdere å utvide standard utleietid i kommunale utleieboliger.  

Kontrollutvalget vil følge opp kommunens oppfølgingsarbeid med 

forvaltningsrevisjonsprosjektene om rus / psykiatri og utleieboliger i sitt møte den 23.august 

2023.  

Kontrollutvalget har valgt områder for forvaltningsrevisjon i 2023 i møte den 28.09.2022. 

Områder / tema som ble valgt var  

o Internkontroll – Rutiner og praksis for å sikre forsvarlig saksbehandling, Rutiner og 

praksis for avviksrapportering- og håndtering 

o Ansatte og personale – Rutiner og praksis for å sikre inkludering av ansatte, Rutiner og 

praksis for oppfølging av sykefravær  

Kontrollutvalget ønsket to revisjoner, men dersom det var behov for å utsette en revisjon ble det 

ønsket å prioritere Internkontroll. 

Kontrollutvalgssekretariatet la frem sak om konkurransegrunnlag for åpen tilbudskonkurranse 

om kjøp av revisjonstjenester i Frogn kommune (regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) i 

møte den 09.11.2022. Innkjøpskontoret AS bistår Frogn kommune og 
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kontrollutvalgssekretariatet om denne tilbudskonkurransen. Valg av forvaltningsrevisor og 

regnskapsrevisor for 2023 vil bli foretatt i møte den 1.mars 2023.  

Eierskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser 

i selskaper mv. Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og 

anerkjente prinsipper for eierstyring.  

 

Det er ikke gjennomført Eierskapskontroll i 2022.  

Henvendelser 

Når kontrollutvalget mottar henvendelser må det gjøres en vurdering om utvalget skal foreta seg 

noe med de forhold henvendelsen tar opp, og eventuelt hva utvalget skal gjøre. Det er bare 

kommunestyret som kan pålegge kontrollutvalget å foreta undersøkelser. For alle andre 

henvendelser er det opp til utvalget selv å avgjøre om det skal foretas undersøkelser. 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse om fotografering ved retaksering av eiendom / 

eiendomsskatt. Kontrollutvalget har fått redegjørelser og status for denne saken i flere møter.  

Revisjonsordningen 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 

Kommunens revisor er KPMG AS.  

Kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. Kontrollutvalget har 

behandlet følgende rapporter fra revisjonen: 

• Oppsummering av interimrevisjon 2022 

• Uavhengighetserklæringer fra de oppdragsansvarlige revisorene 

• Overordnet revisjonsstrategi 2022 

• Åpenhetsrapport 2021 

Budsjettbehandling 

Kontrollutvalget har ansvar for å legge frem et budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Dette 

budsjettet er inndelt i kontrollutvalget, kontrollutvalgets sekretariat og revisjonen.  Kontroll-

utvalget har utarbeidet forslag til budsjett 2023, med en samlet ramme på kr 1 836 848 

Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunens budsjett ved 

kommunestyrebehandlingen.  

Kontrollutvalgets rapportering 

Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Rapporter fra 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller oversendes fortløpende til kommunestyret etter 

hvert som de foreligger. Dette er beskrevet under de aktuelle overskriftene i årsrapporten. 
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Kontrollutvalgets årsrapport 2021 samt utvalgets årsplan 2022 har blitt behandlet av 

kommunestyret. Kontrollutvalgets årsplan for 2023 vil bli behandlet i kommunestyret 1.februar 

2023.  

Kurs og konferanser 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 

politiske miljø og kommunens innbyggere. For at kontrollutvalget skal kunne utøve den gode 

egenkontrollen i tråd med lov og forskrift, er det nødvendig å legge til rette for opplæring og 

erfaringsutveksling om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk. Kontrollutvalgets leder har 

deltatt på kontrollutvalgslederskolen i regi av Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Leder har også 

deltatt i Faglig Forum og på ledersamling for kontrollutvalgene i Follo (Vikus-kommuner). 

Frogn kontrollutvalg er medlem i FKT. 

Sekretariatsfunksjonen 

Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget ivaretas av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 

(Vikus). 

Antall timer sekretariatet har brukt på kontrollutvalget i 2022 vil bli rapportert når tallene er 

klare. Under saksbehandling ligger all saksforberedelse og møter, herunder arbeidet med planer 

for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, årsplan og årsrapport. Oppgaver som utsendelse 

av møteinnkallinger, protokoller og vedtak til videre behandling, samt oppfølging av vedtak og 

journalføring er også med. I tillegg kommer rådgivning, dialog med leder, revisor og kommunens 

administrasjon og den praktiske tilretteleggingen av møtene. 
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Vedlegg - Saker behandlet i kontrollutvalget i 2022 

 

Møte nr./dato Saks nr. Sakstittel Status 

 

2022 

 

 
 

19.01.2022 01/22 Redegjørelse om Statsforvalterens tilsyn med 

vannforsyningssystemet 

A 

Frogn rådhus –  

Fraunar 

02/22 Oppfølging – Forenklet etterlevelseskontroll – Selvkost, sak 

43/21 i KU 

A 

Streamet 03/22 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 
A 

 

 04/22 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet i 2022 A 

 05/22 Referater og orienteringer A 

 06/22 Eventuelt A 

02.03.2022    

Frogn rådhus –  

Fraunar 

07/22 Redegjørelse – Hjemmelsgrunnlag for utsettelse av vedtak 

om parkeringsavgift 2022 

A 

Streamet 08/22 Status for statlige tilsyn A 

 09/22 Foreløpig årsregnskap 2021 – Frogn kommune A 

 10/22 Spørsmål til rådmann A 

 11/22 Valg av forvaltningsrevisor 2022 – Unntatt etter 

offentlighetsloven Offl § 23 tredje ledd 

A 

 12/22 Oppsummering – Statsforvalteren forventningsbrev 2022 A 

 13/22 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet 2022 A 

 14/22 Referater og orienteringer A 

 15/22 Eventuelt A 

20.04.2022    

Frogn rådhus –  

Fraunar 

16/22 Redegjørelse – Årsregnskap 2021 Drøbak Frogn 

Idrettsarena KF 

A 
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Streamet 17/22 Spørsmål til rådmann A 

 18/22 Statsforvalterens forventningsbrev 2022 – hvordan svarer 

rådmannen opp? 

A 

 19/22 Økt cybertrussel – hvordan er Frogn kommune forberedt på 

dette? 

A 

 20/22 Redegjørelse – kommunens plikt til å evaluere kriser / 

uønska hendelser 

A 

 21/22 Presentasjon av ny forvaltningsrevisor og prosjektplaner A 

 22/22 FKT – Høringsuttalelse til kontrollutvalgets påseansvar A 

 23/22 Referater og orienteringer A 

 24/22 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet i 2022 A 

 25/22 Eventuelt A 

01.06.2022    

Frogn rådhus –  

Fraunar 

26/22 Kontrollutvalgets uttalelse til Drøbak Frogn Idrettsarena KF 

sitt årsregnskap 2021 

A 

Streamet 27/22 Kontrollutvalgets uttalelse til Frogn kommunes årsregnskap 

2021 

A 

 28/22 Oppsummering – revisjon 2021 – Frogn kommune A 

 29/22 Referater og orienteringer A 

 30/22 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet i 2022 A 

 31/22 Eventuelt A 

24.08.2022    

Digitalt møte / 

Frogn rådhus 

32/22 
Redegjørelse om Krise- og incestsenteret i Follo (Kisif) 

A 

Fraunar 33/22 Invitasjon av ordfører og ny kommunedirektør A 

Møtet ble 

streamet 

34/22 Økonomirapportering – 1.tertial 2022. Drøbak Frogn 

Idrettsarena KF 

A 

 35/22 Økonomirapportering – 1.teretial 2022. Frogn kommune A 

 36/22 Status for sak om fotografering ved retaksering av eiendom 

/ eiendomsskatt 

A 
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 37/22 Redegjørelse: Statsforvalterens tilbakemelding på 

egenkontrollrapport for avløpssektoren 

A 

 38/22 Rapport – Forenklet etterlevelseskontroll – 

Finansforvaltningen 

A 

 39/22 Valg av revisjonsordning for Frogn kommune O 

 40/22 Status for forvaltningsrevisjonsprosjekter 2022 A 

 41/22 Referater og orienteringer A 

 42/22 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet i 2022 A 

 43/22 Eventuelt A 

28.09.2022    

Frogn rådhus 44/22 Revisjonsplan 2022 A 

Filisterkroken 45/22 Revisors uavhengighetserklæring A 

Møtet ble 

streamet 

46/22 Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) - forenklet 

etterlevelseskontroll 

O 

 47/22 Budsjett 2023 for kontrollarbeidet i Frogn kommune A 

 48/22 Forvaltningsrevisjonsprosjekter 2023 - valg av tema A 

 49/22 Kontrollutvalgets møteplan 2023 A 

 50/22 Referater og orienteringer A 

 51/22 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet 2022 A 

 52/22 Eventuelt A 

09.11.2022    

Frogn rådhus 53/22 Økonomirapportering 2.tertial 2022 - Drøbak Frogn 

idrettsarena KF 

A 

Filisterkroken 54/22 Økonomi rapportering 2. tertial 2022 - Frogn kommune A 

Møtet ble 

streamet 

55/22 Konkurransegrunnlag for kjøp av 

regnskapsrevisjonstjenester 

O 

 56/22 Konkurransegrunnlag for kjøp av 

forvaltningsrevisjonstjenester 

O 

 57/22 Teknisk gjennomføring av kontrollutvalgsmøtene A 

 58/22 Revidering av Plan for forvaltningsrevisjon A 
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 59/22 Referater og orienteringer A 

 60/22 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet A 

 61/22 Eventuelt A 

07.12.2022    

Frogn rådhus 62/22 Redegjørelse om StorFollo IKT A 

Filisterkroken 63/22 Redegjørelse om salg av Grande-tomta A 

Møtet ble 

streamet 

64/22 
Oppfølging forvaltningsrevisjon - Økonomisk sosialhjelp 

A 

 65/22 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Planarbeid 

Gamle Drøbak 

O 

10.08.23 

 66/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Rus og psykiatri. Frogn 

kommune 

O 

15.08.23 

 67/22 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Utleieboliger. Frogn kommune 
O 

15.08.23 

 68/22 Kontrollutvalgets årsplan 2023 A 

 69/22 Planlegging av 1.møte 2023 O 

 70/22 Kurs og konferanser 2023 A 

 71/22 Referater og orienteringer A 

 72/22 Eventuelt A 

 73/22 Oppsummering av interimrevisjon 2022 A 

 

 

Statuskoder 

A Saken er avsluttet 

B Saken er under behandling i 

kommunestyret 

O Saken er til videre oppfølging 

U Saken utgår, evt. saken er utsatt 

 

 


