
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 14.05.2018 kl. 14:00 
Sted: Møterom Fraunar, Frogn rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Knut Erik Robertsen (Ap) leder, Øyvind Solli (H) nestleder, Eva Jorun Bækken 
Haugen (H)  
 
Møtende varamedlemmer: 
Ludolf Bjelland (H) 
 
Forfall:  
Helge G. Simonsen (V), Tom Lennart Pedersen (PP) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Harald Karsten Hermansen, rådmann (under sakene 13/18 – 18/18) 
Olav Neander, kommunalsjef Oppvekst og kultur (under sakene 13/18 – 17/18)  
Fritz Arne Solhaug, kommunalsjef Helse, omsorg og velferd (under sakene 13/18 – 
17/18) 
Jo-Ragnar Finserås, enhetsleder Enhet for økonomi, digitalisering og IKT (under 
sakene 13/18 – 16/18) 
 
Fra Drøbak Frogn Idrettsarena KF møtte: 
Siv-Katrin Ramskjell, daglig leder (under sakene 13/18 – 16/18) 
 
Fra KPMG AS møtte: 
Rune Johansen, Senior Manager (under sakene 13/18 – 20/18) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS   
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste ble godkjent 
Senior Manager Rune Johansen innledet møtet med et kurs i kommuneregnskap. 
Møtet ble lukket under behandling av sak 21/18, jfr. Koml. § 31 nr.2.  
 
Møteprotokoll godkjent 22.05.2018 
 
 

Knut Erik Robertsen/s./  Øyvind Solli/s./ 
Leder  Nestleder  
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Frogn KU-13/18 
Frogn kommune - Årsmelding 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Frogn kommunes årsmelding for 2017 til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 14.05.2018: 
Leder innledet. 
Rådmann Harald K. Hermansen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Enhetsleder for økonomi. Digitalisering og IKT, Jo-Ragnar Finserås supplerte 
rådmannens orientering. 
 
Ved en inkurie hadde Frogn kommune oversendt en kortversjon av årsmeldingen til 
kontrollutvalget. 
Sekretariatet vil ettersende årsmeldingen i fullversjon.  
 
Votering: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 14.05.2018: 
 
Kontrollutvalget tar Frogn kommunes årsmelding for 2017 til orientering. 
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Frogn KU-14/18 
Frogn kommune - Årsregnskap 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Frogn kommunes årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 14.5.2018 i sak 14/18 behandlet Frogn kommunes 
årsregnskap for 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 9.4.2018, og rådmannens årsmelding for 2017. I tillegg 
har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon 
om aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at Frogn kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 18,309 mill. kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 29,387 mill. kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til fond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Barnehager, Drøbak skole, Dyrløkkeåsen skole, Seiersten 
skole, Pleie og omsorg i institusjon, Hjemmebaserte tjenester, Enhet for barn, 
unge og familier, Psykisk helse og rustjenester og NAV at det er vesentlig 
merforbruk i forhold til budsjett. Det er redegjort for avvikene i rådmannens 
årsmelding.  
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 9.4.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Frogn kommunes årsregnskap for 2017. 
 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 14.05.2018: 
Enhetsleder for økonomi. Digitalisering og IKT, Jo-Ragnar Finserås redegjorde for 
årsregnskapet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer 
 
Rådmann Harald K Hermansen supplerte redegjørelsen og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 14.05.2018: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Frogn kommunes årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 14.5.2018 i sak 14/18 behandlet Frogn kommunes 
årsregnskap for 2017. 
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Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 9.4.2018, og rådmannens årsmelding for 2017. I tillegg 
har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon 
om aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at Frogn kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 18,309 mill. kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 29,387 mill. kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til fond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Barnehager, Drøbak skole, Dyrløkkeåsen skole, Seiersten 
skole, Pleie og omsorg i institusjon, Hjemmebaserte tjenester, Enhet for barn, 
unge og familier, Psykisk helse og rustjenester og NAV at det er vesentlig 
merforbruk i forhold til budsjett. Det er redegjort for avvikene i rådmannens 
årsmelding.  
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 9.4.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Frogn kommunes årsregnskap for 2017. 
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Frogn KU-15/18 
Drøbak Frogn Idrettsarena KF - Årsregnskap 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Drøbak Frogn Idrettsarena KFs årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 9.5.2018 i sak 15/18 behandlet Drøbak Frogn Idrettsarena 
KFs årsregnskap for 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 13.04.2018, og Drøbak Frogn Idrettsarena KFs 
årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen/daglig leder 
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at Drøbak Frogn Idrettsarena KFs regnskap for 2017 
viser et overskudd/mindreforbruk på 197 000 kroner, mens netto driftsresultat er 
positivt med 197 000 kroner.  
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god. Det er redegjort for avvikene i 
årsberetningen.  
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 13.04.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Drøbak Frogn Idrettsarena KFs årsregnskap for 2017. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 14.05.2018: 
Leder innledet. 
Daglig leder i Drøbak Frogn Idrettsarena KF, Siv-Katrin Ramskjell orienterte om 
driften i 2017 og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Rådmann Harald K Hermansen supplerte orienteringen og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 14.05.2018: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Drøbak Frogn Idrettsarena KFs årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 9.5.2018 i sak 15/18 behandlet Drøbak Frogn Idrettsarena 
KFs årsregnskap for 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 13.04.2018, og Drøbak Frogn Idrettsarena KFs 
årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor, daglig leder og rådmannen 
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger. 
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Kontrollutvalget har merket seg at Drøbak Frogn Idrettsarena KFs regnskap for 2017 
viser et overskudd/mindreforbruk på 197 000 kroner, mens netto driftsresultat er 
positivt med 197 000 kroner.  
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god. Det er redegjort for avvikene i 
årsberetningen.  
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 13.04.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Drøbak Frogn Idrettsarena KFs årsregnskap for 2017. 
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Frogn KU-16/18 
Oppsummering revisjon 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar KPMG AS sin rapport «Oppsummering av revisjon 2017» til 
orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 14.05.2018: 
Leder innledet. 
Senior Manager Rune Johansen redegjorde for rapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 14.05.2018: 
 
Kontrollutvalget tar KPMG AS sin rapport «Oppsummering av revisjon 2017» til 
orientering. 
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Frogn KU-17/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - PP-tjenesten i Frogn 
kommune  
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens rapport om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten PP-tjenesten i Frogn kommune, datert 3.5.18, til 
orientering. 

2. Kommunestyret forutsetter at revisjonens anbefalinger følges opp i forbindelse 
med rådmannens årlige budsjettforslag. 

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 14.05.2018: 
Leder innledet. 
Kommunalsjef Oppvekst og kultur, Olav Neander, redegjorde for tilbakemeldingen og 
svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 14.05.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens rapport om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten PP-tjenesten i Frogn kommune, datert 3.5.18, til 
orientering. 

2. Kommunestyret forutsetter at revisjonens anbefalinger følges opp i forbindelse 
med rådmannens årlige budsjettforslag. 
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Frogn KU-18/18 
Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot ordfører 1 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 14.05.2018: 
Leder innledet 
Rådmann Harald K. Hermansen orienterte om behandlingen av henvendelsen i 
rådmannens ledergruppe. 
 
Det ble fremmet følgende fellesforslag: 
 
«Kontrollutvalget finner ikke at henvendelsen gir grunnlag for behandling av saken i 
kontrollutvalget.» 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 14.05.2018: 
 
Kontrollutvalget finner ikke at henvendelsen gir grunnlag for behandling av saken i 
kontrollutvalget. 
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Frogn KU-19/18 
Henvendelse til kontrollutvalget - Påstander mot ordfører 2 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 14.05.2018: 
Leder innledet 
Sekretær redegjorde for prinsipielle forhold. 
 
Det ble fremmet følgende fellesforslag: 
 
«Påstandene i henvendelsen gir ikke grunnlag for at kontrollutvalget iverksetter 
undersøkelser. 
Kontrollutvalget ber sekretariatet foreta en generell vurdering av kommunalt ansatte 
og folkevalgtes deltakelse i kommersiell markedsføring i egenskap av å være 
folkevalgte eller ansatte. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 14.05.2018: 
 
1. Påstandene i henvendelsen gir ikke grunnlag for at kontrollutvalget iverksetter 

undersøkelser. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet foreta en generell vurdering av kommunalt 

ansatte og folkevalgtes deltakelse i kommersiell markedsføring i egenskap av å 
være folkevalgte eller ansatte. 
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Frogn KU-20/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 14.05.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 14.05.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Frogn KU-21/18 
Valg av forvaltningsrevisor 2018 
 

Unntatt etter offentleglova  § 23 tredje ledd 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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Eventuelt  

 
Ingen nye saker 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 16.46 
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