
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 10.12.2018 kl. 14:00 
Sted: Møterom Oscarsborg, Frogn rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Knut Erik Robertsen (AP) leder, Øyvind Solli (H) nestleder, Eva Jorun Bækken 
Haugen (H), Helge Gert Simonsen (V) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Bjørn M. Birkeland (H) 
 
Forfall:  
Tom Lennart Pedersen (PP) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Harald Karsten Hermansen, rådmann (under sak 33/18 – 38/18, 42/18) 
Mari Buseth Sand, prosjektleder «Orden i eget hus» (under sak 33/18 – 38/18) 
Rune Hammer, personvernombud (under sak 33/18 – 38/18) 
Bjørn Edholm, enhetsleder Eiendomsforvaltning (under sak 33/18 – 38/18, 42/18) 
Wenche Korpberget, enhetsleder HR, politisk sekretariat og service (under sak 
33/18 – 38/18)  
Otto Schacht, enhetsleder Teknisk drift og forvaltning (under sak 33/18 – 38/18, 
42/18)   
Marianne Dahl Martinsen, fagansvarlig IKT (under sak 33/18 – 38/18) 
Line Gulbrandsen, avdelingsleder Byggesak (under sak 33/18 – 38/18, 42/18)   
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon (under sak 33/18 – 34/18) 
 
Fra KPMG AS møtte: 
Ole Willy Fundingsrud, Director Risk Advisory (under sak 33/18 – 37/18) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. Behandlingsrekkefølge saker: 33 – 38, 42 
(orientering), 39 - 42 
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Møteprotokoll godkjent 18.12.2018 
 
 
 
 
 

Knut Erik Robertsen/s./  Øyvind Solli/s./ 
Leder  Nestleder 
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Saksliste 
 Side 

33/18 17/00261-10 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor 4 

34/18 18/00182-1 Forvaltningsrevisjonsrapport - Helse- og 
omsorgstjenesten i Frogn kommune 

5 

35/18 18/00183-1 Forvaltningsrevisjonsrapport - Prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger i Frogn kommune 

7 

36/18 17/00192-15 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Etikk 
og habilitet i Frogn kommune 

9 

37/18 17/00189-18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - IKT - 
sikkerhet og drift i Frogn kommune 

10 

38/18 18/00178-2 Status GDPR og personvernombud i Frogn 
kommune 

11 

39/18 18/00184-1 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 12 

40/18 18/00134-5 Frogn kommune - Kjøp av 
regnskapsrevisjonstjenester 

13 

41/18 18/00144-1 Kurs og konferanser 2019 14 

42/18 18/00080-4 Referat og orienteringer 15 

Eventuelt 
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Frogn KU-33/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til 

orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor 

følge opp følgende anbefalinger: 
 

a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.  
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert 

tredje år. 
 
3. Kommunestyret ber rådmann vurdere å delegere viltforvaltningen til Follo 

landbrukskontor. 
 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Rådmann Harald K. Hermansen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Leder fremmet følgende forslag: 
 
«innstillingens punkt 3 strykes.» 
 
Votering: 
Innstillingens punkt 1 og punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra leder om å stryke innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til 

orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor 

følge opp følgende anbefalinger: 
 

a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.  
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert 

tredje år. 
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Frogn KU-34/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Helse- og omsorgstjenesten i Frogn 
kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helse- og omsorgstjenesten i 

Frogn kommune til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmann iverksette 

følgende: 
 

1. Kommunen bør sikre at ansatte i hjemmetjenesten får tilstrekkelig tid til å 
utføre arbeidsoppgaver knyttet til legemiddelhåndtering slik at risikoen for 
feilmedisinering reduseres.  

2. Hjemmetjenesten bør utarbeide en kompetanseplan som bidrar til å 
synliggjøre tjenestens kompetansebehov nå og i fremtiden.  

3. Frogn kommune bør etablere en egen prosedyre for iverksetting av tjenester 
etter at vedtak er fattet.  

4. Kommunen bør vurdere å utforme og bruke et eget felles mal verktøy for 
utforming av vedtak på tvers av tjenester for å sikre at vedtak fattes i tråd med 
interne prosedyrer.  

 
3. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 

kommunens oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Director Risk Advisory Ole Willy Fundingsrud presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Rådmann Harald K. Hermansen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helse- og omsorgstjenesten i 

Frogn kommune til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber rådmann iverksette 

følgende: 
 

1. Kommunen bør sikre at ansatte i hjemmetjenesten får tilstrekkelig tid til å 
utføre arbeidsoppgaver knyttet til legemiddelhåndtering slik at risikoen for 
feilmedisinering reduseres.  
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2. Hjemmetjenesten bør utarbeide en kompetanseplan som bidrar til å 
synliggjøre tjenestens kompetansebehov nå og i fremtiden.  

3. Frogn kommune bør etablere en egen prosedyre for iverksetting av tjenester 
etter at vedtak er fattet.  

4. Kommunen bør vurdere å utforme og bruke et eget felles mal verktøy for 
utforming av vedtak på tvers av tjenester for å sikre at vedtak fattes i tråd med 
interne prosedyrer.  

 
3. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 

kommunens oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 
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Frogn KU-35/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Prosjektstyring og 
investeringsbeslutninger i Frogn kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Prosjektstyring og 

investeringsbeslutninger i Frogn kommune, til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og rådmann iverksette følgende: 
 

1. Kommunen bør oppdatere sin prosedyre for prosjektstyring. Revisjonen har 
vist at det er forbedringspotensial i forhold til:  

a. Å inkludere rutiner for å planlegge for gevinstrealisering. En 
gevinstrealiseringsplan bør blant annet inneholde hvem som er 
prosjektets gevinstansvarlige og hva som ligger i dette ansvaret, en 
oversikt over prosjektets gevinster, samt plan for tiltak og oppfølging av 
at man realiserer gevinster.  

b. Tydeliggjøre hvilken rolle prosjekteier og eventuelt styringsgruppe har 
som beslutningstaker.  

c. Det bør inkluderes rutiner for gjennomføring av analyser som tar for seg 
drifts- og vedlikeholdskostnader etter at utbyggingsprosjektet er 
ferdigstilt, og hvilke konsekvenser dette kan medføre.  

d. Avklare hvilken størrelse på byggeprosjektene prosedyre for 
prosjektstyring skal gjelde for. 

 
3. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 

oppfølgingen av anbefalingene innen 12 måneder. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Director Risk Advisory Ole Willy Fundingsrud presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Rådmann Harald K. Hermansen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Prosjektstyring og 

investeringsbeslutninger i Frogn kommune, til orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og rådmann iverksette følgende: 
 

1. Kommunen bør oppdatere sin prosedyre for prosjektstyring. Revisjonen har 
vist at det er forbedringspotensial i forhold til:  
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a. Å inkludere rutiner for å planlegge for gevinstrealisering. En 
gevinstrealiseringsplan bør blant annet inneholde hvem som er 
prosjektets gevinstansvarlige og hva som ligger i dette ansvaret, en 
oversikt over prosjektets gevinster, samt plan for tiltak og oppfølging av 
at man realiserer gevinster.  

b. Tydeliggjøre hvilken rolle prosjekteier og eventuelt styringsgruppe har 
som beslutningstaker.  

c. Det bør inkluderes rutiner for gjennomføring av analyser som tar for seg 
drifts- og vedlikeholdskostnader etter at utbyggingsprosjektet er 
ferdigstilt, og hvilke konsekvenser dette kan medføre.  

d. Avklare hvilken størrelse på byggeprosjektene prosedyre for 
prosjektstyring skal gjelde for. 

 
3. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 

oppfølgingen av anbefalingene innen 12 måneder. 
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Frogn KU-36/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Etikk og habilitet i 
Frogn kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten Etikk og habilitet, datert 07.11.18, til orientering. 
 

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten Etikk og habilitet, datert 07.11.18, til orientering. 
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Frogn KU-37/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - IKT - sikkerhet og drift 
i Frogn kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten IKT – sikkerhet og drift, datert 13.11.18, til 
orientering. 

2. Kommunestyret ber om en status for oppfølgingen av anbefalingene i forbindelse 
med fremleggelsen av Frogn kommunes årsmelding for 2018.  

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten IKT – sikkerhet og drift, datert 13.11.18, til 
orientering. 

2. Kommunestyret ber om en status for oppfølgingen av anbefalingene i forbindelse 
med fremleggelsen av Frogn kommunes årsmelding for 2018.  
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Frogn KU-38/18 
Status GDPR og personvernombud i Frogn kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Prosjektleder Mari Buseth Sand og personvernombud Rune Hammer presenterte 
saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Fagansvarlig IKT Marianne Dahl Martinsen supplerte og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Frogn KU-39/18 
Tema for forvaltningsrevisjon 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:  

 
1)  
2)  
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for 
hvert av prosjektene til neste møte. 

 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Leder innledet. 
Det ble fremmet følgende fellesforslag på forvaltningsrevisjonsprosjekt: 
 
1) Selvkost 
2) Tidlig innsats og forebygging oppvekst 
 
Votering: 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingen med endringer som fremkom i møtet, ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 
 
1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019: 

 
1) Selvkost 
2) Tidlig innsats og forebygging oppvekst 
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for 
hvert av prosjektene til neste møte. 
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Frogn KU-40/18 
Frogn kommune - Kjøp av regnskapsrevisjonstjenester 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å foreta redaksjonelle og tekniske 

endringer i konkurransegrunnlaget. 
2. Kontrollutvalget beslutter at tilbudene skal vektes etter følgende fordeling: 
 

Alternativ 1 
Pris/totalkostnad 60 % (lineær modell) 
Kvalitet 40 % (herunder samarbeidsformer, service etc.) 
 
Alternativ 2 
Pris/totalkostnad 70 % (lineær modell) 
Kvalitet 30 % (herunder samarbeidsformer, service etc.) 
 
Alternativ 3 
Lavest pris pr oppnådd kvalitetspoeng (totalpris / antall kvalitetspoeng) 

 
3. Kontrollutvalget ber rådmann bistå sekretariatet i kunngjøring av konkurransen. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Leder innledet og orienterte. 
 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Leder foreslo tildelingskriterier etter alternativ 1. 
  
Votering: 
Leders forslag til tildelingskriterier etter alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingen med de endringer som fremkom i møtet, ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 

 
1. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å foreta redaksjonelle og tekniske 

endringer i konkurransegrunnlaget. 
2. Kontrollutvalget beslutter at tilbudene skal vektes etter følgende fordeling: 
 

Pris/totalkostnad 60 % (lineær modell) 
Kvalitet 40 % (herunder samarbeidsformer, service etc.) 
 

3. Kontrollutvalget ber rådmann bistå sekretariatet i kunngjøring av konkurransen. 
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Frogn KU-41/18 
Kurs og konferanser 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019: 
1)  
2) 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 4.-5.juni 2019: 
1) 
2) 

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Leder innledet. 
Det ble foreslått å melde på hele utvalget til NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2019. 
 
Helge Gert Simonsen ønsket å delta på FKT Fagkonferanse og årsmøte. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 
 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019: 
 
1) Knut Erik Robertsen 
2) Øyvind Solli 
3) Eva Jorun Bækken Haugen 
4) Helge Gert Simonsen (med forbehold) 
5) Bjørn M. Birkeland 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 4.-5.juni 2019: 
 
1) Helge Gert Simonsen 
2) 
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Frogn KU-42/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 10.12.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene 
 
OS 30/18 Status for byggesaksbehandling 2018 
 Rådmann Harald K. Hermansen innledet. 

 
Enhetsleder Teknisk drift og forvaltning Otto Schacht presenterte saken og 
svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Avdelingsleder Byggesak Line Gulbrandsen supplerte og svarte på spørsmål 
fra utvalgets medlemmer. 
 
Kontrollutvalget ba om å få tilsendt presentasjonen. 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 10.12.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Bemanning / bruk av velferdsteknologi 
Kontrollutvalget er bekymret for forholdet mellom bemanning og forsvarlig helsehjelp 
i Frogn kommune, herunder spesielt i helsebygget. 
 
Kontrollutvalget ber rådmann om en orientering om bemannings- og 
ressurssituasjonen innen helse- og omsorg generelt og spesielt i forhold til 
helsebygget. 
Kontrollutvalget ber rådmann om en orientering vedrørende kommunens bruk av 
velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren. 
 
 
Status FIKS 
Sekretær orienterte om  
• Bemanningssituasjonen (tilsatt rådgiver i 60 % som tiltrer 2.januar 2019. Redusert 

bemanning i 2018 har medført mye overtid for kontrollsjef/daglig leder)) 
• Medlemskommuners uttreden (Oppegård og Ski kommuners uttreden av FIKS fra 

og med 31.12.18 med endelig uttreden 1.1.2020 samt andre kommuners 
vedtak/vurdering om å gjøre det samme. Det vil foreligge en utredning om 
sekretariatsordning for Nordre Follo i løpet av vinteren/våren 2019) 

• Strategi fremover (samarbeid med ROKUS IKS om å få dannet et større 
sekretariatsselskap for Romerike og Follo-kommunene + interesse fra KUBIS om 
å sondere for å kunne bli en del av et større sekretariatssamarbeid i Viken-
regionen) 

 
 
Møterom Oscarsborg 
Protokolltilførsel fra Helge Gert Simonsen 
Det følger av TEK 10 § 13-10: 
 
§ 13-10. Lyd- og taleoverføringsutstyr 
I byggverk for publikum og i rom i arbeidsbygning skal det være lyd- og taleoverføringsutstyr med 
mindre det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å oppnå god taleforståelse. Inngang til rom 
med forsterket lyd- og taleoverføring skal være tydelig merket. 
 
Grunnet mangel på teleslynge i møterom Oscarsborg, er ikke møtelokalet innredet i 
henhold til krav om universell utforming. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 17:36 
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