MØTEPROTOKOLL
Frogn kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

06.02.2017 kl. 14:00
Frogn rådhus - Fraunar
Møtet ble avsluttet kl. 15:36

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.
Møtende medlemmer:
Knut Erik Robertsen (Ap), Øyvind Solli (H), Eva Jorun Bækken Haugen (H), Tom
Lennart Pedersen (Pp), Helge G. Simonsen (V)

Fra administrasjonene møtte:
For rådmann: Olav Neander, kommunalsjef (sak 1/17)
Anne Irene Bollestad, enhetsleder barn, unge og familier (sak 1/17)

Møtesekretær:
Lene H. Lilleheier, FIKS
Diverse merknader:
Det ble meldt inn tre saker til eventuelt.

Møteprotokoll godkjent 09.02.2017

Knut Erik Robertsen/s./
leder

Øyvind Solli/s./
nestleder

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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Saker til behandling

Frogn KU-1/17
Rådmannens tilbakemelding - forvaltningsrevisjon barnevern
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern i Frogn kommune til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.02.2017:
Kommunalsjefen og enhetslederen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.
Votering: Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.02.2017:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern i Frogn kommune til orientering.
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Frogn KU-2/17
Teleslynge i kommunestyresalen
Sekretariatets innstilling:
Rådmannens svar til kontrollutvalget om teleslynge i Kommunestyresalen tas til
orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.02.2017:
Helge Simonsen uttrykte tilfredshet med tilbakemeldingen, men pekte på at lokaler
med teleslynge i henhold til gjeldende forskrift skal merkes.
Knut Erik Robertsen foreslo at kontrollutvalget anmoder rådmannen om å merke
inngangen til kommunestyresalen.
Votering: Innstilingen med tillegg av forslaget fra Robertsen, ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.02.2017:
Rådmannens svar til kontrollutvalget om teleslynge i Kommunestyresalen tas til
orientering. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å merke inngangen til
kommunestyresalen i tråd med forskrift om tekniske krav til byggverk.
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Frogn KU-3/17
Tema forvaltningsrevisjon 2017
Sekretariatets innstilling:
Saken ble lagt frem uten innstilling fra sekretariatet.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.02.2017:
Utvalget samlet seg om to tema for forvaltningsrevisjon: IKT og Etikk og habilitet. Det
ble understreket at internkontroll må inngå som eget underpunkt i begge prosjektene.
Votering: De fremsatte forslagene ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.02.2017:
Kontrollutvalget vil gjennomføre forvaltningsrevisjoner innen følgende områder i
2017:
1. IKT
2. Etikk og habilitet.
Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for
prosjektene.
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Frogn KU-4/17
Kontrollutvalgets årsrapport 2016
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.02.2017:
Forslag fra Helge Simonsen om tillegg til punkt 6 i årsrapporten:
Etter siste setning i avsnittet om «Saksbehandlersaken»: «Kontrollutvalget beklager
at rådmannen ikke har levert en tilbakemelding innen fristen.»

Votering: Innstilingen med tillegg av innkommet forsalg ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.02.2017:
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas med tillegget som ble fremsatt i
møtet.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.

Frogn KU-5/17
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 06.02.2017:
Votering: Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 06.02.2017:
Sakene tas til orientering.
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Eventuelt
Mottatt henvendelse «Klage på saksbehandling… gnr. 86 bnr 564»
Knut Erik Robertsen orienterte om at saken som tidligere er distribuert til utvalget via
e-post, er oversendt rådmannen for uttalelse. Et ettersendt vedlegg til saken fra
«Help forsikring» adressert til Frogn kommune den 14. oktober 2016 ble delt ut i
møtet.
Saksbehandlersaken
Knut Erik Robertsen opplyste om at rådmannens sluttrapport nylig er mottatt av
sekretariatet, og at saken kommer opp på utvalgets neste møte.
Arbeidsmiljø og turnover i Frogn kommune
Øyvind Solli har mottatt flere tips om høy turnover i Frogn kommune, og foreslo at
utvalget følger opp saken med en forespørsel til rådmannen.
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til følgende vedtak:
Vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse om turnover og arbeidsmiljø i
Frogn kommune herunder; hva som er gjort for å kartlegge det psykososiale
arbeidsmiljøet, og om det er satt i verk tiltak dersom funn indikerer behov for
endringer.
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