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MØTEPROTOKOLL 
 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 22.01.2018 kl. 14:00 
Sted: Frogn rådhus - møterom Oscarsborg 
  
  
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 (P), Helge G. Simonsen (V) 
 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Harald K. Hermansen (1/18,2/18, eventuelt) 
Enhetsleder Jo-Ragnar Finserås,  (1/18, 2/18, eventuelt) 
Enhetsleder Wenche Korpberget  (1/18 og 2/18) 
Rådgiver Rolf Moe  (sak 1/18) 
 
 
 
Fra KPMG (regnskapsrevisor) møtte: 
Senior Manager, Rune Johansen 
 
Fra Deloitte (forvaltningsrevisor) møtte: 
Senior Consultant, Iver Fiksdal  
 
 
Møtesekretær: 
  Lene H. Lilleheier, (FIKS) 
 
Diverse merknader: 
Tom L. Pedersen meldte inn en sak til eventuelt. 
Rådmannen ba om få redegjøre om en sak til eventuelt. 
 
Møteprotokoll godkjent 24.01.2018 
 
 
 
Knut Erik Robertsen/s./ 
leder 

Øyvind Solli/s./ 
nestleder 
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Frogn KU-1/18 
Forvaltningsrevisjon 2017 - IKT sikkerhet og drift 
 
Sekretariatets innstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om IKT sikkerhet og drift oversendes kommunestyret 
med følgende innstilling:  
 
I  Kommunestyret merker seg at revisjonen anbefaler at Frogn kommune setter i 

verk følgende tiltak: 
 

1. Utarbeider skriftlige rutiner som dekker alle sentrale arbeidsprosesser for 
styring av IKT-funksjonen. 
 

2. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i 
kommunens IKT-systemer og -løsninger det foreligger risiko for feil, 
mangler eller svikt, herunder driftsstans, nedetid mv., samt når dette kan 
inntreffe. 

 
3. Gjennomgår styringssystemet for informasjonssikkerhet, og sikrer at det 

oppfyller gjeldende krav i regelverket til behandling av personopplysninger, 
herunder; 
 

a. Etablerer system og rutiner for å sikre at oversiktene over 
personalopplysninger som behandles er oppdatert og fullstendig, og 
at all relevant informasjon om personopplysninger som behandles 
blir registrert.  

b. Sikrer at det blir gjennomført systematiske risikoanalyser opp mot 
fastsatte akseptkriterier, knyttet til hvor og når det kan forekomme 
feil og mangler med hensyn til informasjonssikkerhet og behandling 
av personopplysninger. 

c. Sikrer at det blir meldt avvik knyttet til eventuell mangelfull 
behandling av personopplysninger, og at meldte avvik følges opp og 
lukkes. 

d. Sikrer at det blir etablert tilstrekkelig rutiner for tildeling og kontroll av 
ansattes til personopplysninger som blir behandlet i fag- og 
fellessystemer. 

 
 
II  Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til 

kontrollutvalget om resultatet innen tolv måneder. 
 
 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
Iver Fiksdal fra Deloitte presenterte hovedpunktene fra rapporten og svarte på 
spørsmål fra utvalget. Rådmannen og hans stab besvarte ytterligere spørsmål fra 
utvalget.  
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Frogn kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om IKT sikkerhet og drift oversendes kommunestyret 
med følgende innstilling:  
 
I  Kommunestyret merker seg at revisjonen anbefaler at Frogn kommune setter i 

verk følgende tiltak: 
 

1. Utarbeider skriftlige rutiner som dekker alle sentrale arbeidsprosesser for 
styring av IKT-funksjonen. 

 
2. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i kommunens 

IKT-systemer og -løsninger det foreligger risiko for feil, mangler eller svikt, 
herunder driftsstans, nedetid mv., samt når dette kan inntreffe. 

 
3. Gjennomgår styringssystemet for informasjonssikkerhet, og sikrer at det 

oppfyller gjeldende krav i regelverket til behandling av personopplysninger, 
herunder; 

 
a. Etablerer system og rutiner for å sikre at oversiktene over 

personalopplysninger som behandles er oppdatert og fullstendig, og at 
all relevant informasjon om personopplysninger som behandles blir 
registrert.  

b. Sikrer at det blir gjennomført systematiske risikoanalyser opp mot 
fastsatte akseptkriterier, knyttet til hvor og når det kan forekomme feil 
og mangler med hensyn til informasjonssikkerhet og behandling av 
personopplysninger. 

c. Sikrer at det blir meldt avvik knyttet til eventuell mangelfull behandling 
av personopplysninger, og at meldte avvik følges opp og lukkes. 

d. Sikrer at det blir etablert tilstrekkelig rutiner for tildeling og kontroll av 
ansattes til personopplysninger som blir behandlet i fag- og 
fellessystemer. 

 
 
II  Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til 

kontrollutvalget om resultatet innen tolv måneder. 
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Frogn KU-2/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Etikk og habilitet 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om etikk og habilitet oversendes kommunestyret med 
følgende innstilling:  
 
I  Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Frogn kommune følgende 

anbefalinger:  
  

1. Systematiserer arbeidet med å informere ansatte om kommunens etiske 
retningslinjer, og sikrer at alle ansatte er kjent med innholdet i disse og 
hvordan de skal benyttes. 

2. Iverksetter tiltak for å sikre at ansatte er kjent med bestemmelser knyttet til 
habilitet, og sikrer tilstrekkelig kunnskap om når habilitetsregelverk kommer til 
anvendelse. 

3. Vurdere behovet for å iverksette ytterligere informasjonstiltak overfor de 
folkevalgte, for å sikre at alle folkevalgte er tilstrekkelig kjent med: 

a. Relevante bestemmelser i etiske retningslinjer 
b. Gjeldende habilitetsregler, og 
c. De folkevalgtes egenansvar for etterleving av etiske retningslinjer og 

habilitetsbestemmelser i lovverket. 
4. Identifisere behov (basert på risikovurdering) for å utarbeide rutiner som kan 

sikre etterleving av Frogn kommunes etiske retningslinjer. 
5. Styrke kontrollen av at det på enhetsnivå i kommunen arbeides med 

etterleving av etiske retningslinjer, gjennom for eksempel mer spesifisert 
rapportering. 

6. Legger til rette i større grad for melding av avvik knyttet til manglende 
etterleving av etiske retningslinjer, og tydeliggjør overfor ansatte at avvik 
knyttet til eventuelle brudd på etiske retningslinjer skal meldes. 

7. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i virksomheten 
det foreligger risiko for at etiske retningslinjer ikke etterleves. 

8. Vurdere å utarbeide skriftlige rutiner: 
a. Til bruk for ansatte i forbindelse med gjennomføring av 

habilitetsvurderinger. 
b. For å dokumentere og holde oversikt over gjennomførte 

habilitetsvurderinger.  
 
II  Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til 

kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
Iver Fiksdal fra Deloitte presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget. 
Rådmannen og hans stab svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
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Frogn kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om etikk og habilitet oversendes kommunestyret med 
følgende innstilling:  
 
I  Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Frogn kommune følgende 

anbefalinger:  
  

1. Systematiserer arbeidet med å informere ansatte om kommunens etiske 
retningslinjer, og sikrer at alle ansatte er kjent med innholdet i disse og 
hvordan de skal benyttes. 

2. Iverksetter tiltak for å sikre at ansatte er kjent med bestemmelser knyttet til 
habilitet, og sikrer tilstrekkelig kunnskap om når habilitetsregelverk kommer til 
anvendelse. 

3. Vurdere behovet for å iverksette ytterligere informasjonstiltak overfor de 
folkevalgte, for å sikre at alle folkevalgte er tilstrekkelig kjent med: 

a. Relevante bestemmelser i etiske retningslinjer 
b. Gjeldende habilitetsregler, og 
c. De folkevalgtes egenansvar for etterleving av etiske retningslinjer og 

habilitetsbestemmelser i lovverket. 
4. Identifisere behov (basert på risikovurdering) for å utarbeide rutiner som kan 

sikre etterleving av Frogn kommunes etiske retningslinjer. 
5. Styrke kontrollen av at det på enhetsnivå i kommunen arbeides med 

etterleving av etiske retningslinjer, gjennom for eksempel mer spesifisert 
rapportering. 

6. Legger til rette i større grad for melding av avvik knyttet til manglende 
etterleving av etiske retningslinjer, og tydeliggjør overfor ansatte at avvik 
knyttet til eventuelle brudd på etiske retningslinjer skal meldes. 

7. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i virksomheten 
det foreligger risiko for at etiske retningslinjer ikke etterleves. 

8. Vurdere å utarbeide skriftlige rutiner: 
a. Til bruk for ansatte i forbindelse med gjennomføring av 

habilitetsvurderinger. 
b. For å dokumentere og holde oversikt over gjennomførte 

habilitetsvurderinger.  
 
II  Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til 

kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder. 
 
 
 
 
 
  



  
Frogn kontrollutvalg 22.01.2018 Side 7 av 10 

  

 

Frogn KU-3/18 
Tema forvaltningsrevisjon 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken ble lagt fram uten innstilling. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
Utvalget samlet seg om følgende to tema for forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg 
og Investeringsbeslutning / prosjektstyring. 
 
Votering: De framsatte forslagene ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 
 
Kontrollutvalget vil gjennomføre forvaltningsrevisjoner innen følgende områder i 
2018:  
 
1. Helse og omsorg 

2. Investeringsbeslutninger/prosjektstyring 
 
Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for 
prosjektene. 
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Frogn KU-4/18 
Forvaltningsrevisjon - Follo landbrukskontor samarbeidsprosjekt 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret øker budsjettet til kontrollutvalget med kr. 40 000 for betaling av 
andel på forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor.  
 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret øker budsjettet til kontrollutvalget med kr. 40 000 for betaling av 
andel på forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor.  
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Frogn KU-5/18 
Kontrollutvalgets årsrapport 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 vedtas. 
 

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
 

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
Forslag fra Eva Jorun B. Haugen: 
Teksten under avsnitt 3.3 om deltakelse på Faglig Forum endres fra «godt 
representert til representert.  
 
 
Votering: Innstillingen med innkommet endringsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 
 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 vedtas med endring framkommet i møtet. 
 

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
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Frogn KU-6/18 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 22.01.2018: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 22.01.2018: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Eventuelt 
 
Skjøtsel av friområdet ved Nordre Rånås dam 
Tom L. Pedersen orienterte om en henvendelse mottatt angående Skjøtsel av 
friområdet ved Rånås dam.  
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig redegjørelse om kommunens rolle ved 
skjøtselsplaner, samt kommunens rolle i den konkrete saken om skjøtsel av 
friområdet ved Rånås dam. 
 
 
Muntlig redegjørelse fra rådmannen om Bølgen 
 
Lukking av møtet: 
 
Møtet ble lukket i medhold av Kommuneloven § 31.2, jf. forvaltningsloven § 13. første 
ledd nr. 2  
 
 
 
 


