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 K O N T R O L L U T V A L G E T   I   F R O G N   K O M M U N E 

 

P R O T O K O L L 
 

 

Fra møtet 3. juni 2013 kl. 1630 -1750 i Rådhuset 

 

Til stede:   Ludolf Bjelland, leder  

    Tone Merete Hansen 

    Sigbjørn Kvistad 

    Kristin Raanaas Reklev 

    Helge G. Simonsen 

 

Fra sekretariatet:           Lene H. Lilleheier 

 

Fra Follo distriktsrevisjon: revisor Annett Eliassen,  

 

 

 

Vedtak:  Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 

 

 

Sak 17/13 Omdanning av FDR til IKS 

 

Innstilling: Kontrollutvalget støtter forslaget om å omdanne Follo distriktsrevisjon til et 

selskap i medhold av Lov om interkommunale selskaper (IKS) og forslaget til 

selskapsavtale. 

 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

 

1. Kommunestyret samtykker til at Follo distriktsrevisjon utvides og 

omdannes til et IKS. 

2. Vedlagte forslag til selskapsavtale fastsettes for det nye selskapet.   

 

 

Behandling:   Sekretæren innledet kort om bakgrunnen for saken. Simonsen ga uttrykk for at 

han ville stemme imot innstillingen, da han ikke kan se fordelen av å omdanne 

Follo distriktsrevisjon til et IKS.  

 

Vedtak: Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

 

Sak 18/13 Prinsippdebatt om kontrollutvalgets rolle 

 

Innstilling: Kontrollutvalget tar debatten om kontrollutvalgets rolle til orientering.  

 

Behandling: Utvalget diskuterte saksutredningens innhold og spilte inn forslag til 

arbeidsmetoder. Kontrollutvalgets forhold til media ble også debattert. 

Sekretariatet ble bedt om å bestille boken «Tilsyn og revisjon i kommunal 

sektor» til utvalgets medlemmer. Sekretariatet ble videre bedt om å forberede 
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en sak til neste møte, med forslag til hvordan utvalget kan bli bedre kjent med 

de heleide kommunale selskapene.  

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 19/13 Revisjonens rapport til kontrollutvalget i Frogn pr. 30.04.2013 

 

Innstilling: Revisjonsrapporten pr. 30.04.13 fra Follo distriktsrevisjon tas til orientering.   

 

Behandling: Revisor Anett Eliassen presenterte hovedpunktene i rapporten og svarte 

deretter på spørsmål fra utvalget.   

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Sak 20/13 Orienteringer 

 

Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.  

   

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Eventuelt:  

 

1) Revidert  prosjektplan forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen – utkast.  

Sekretariatet mottok 3. juni et utkast til revidert prosjektplan for forvaltnings-  

revisjonen av «Samhandlingsreformen» fra Follo distriktsrevisjon (FDR). Dokumentet   

ble delt ut i møtet. Utkastet er justert for endringene utvalget ba om 

da prosjektplanen ble behandlet på møtet den 6. mai. Før endelig prosjektplan  

ferdigstilles, har FDR avtalt et møte med rådmannen for å avklare enkelte detaljer før  

oppstart. 

 

For å unngå forsinkelser i prosjektet, ba FDR utvalget om aksept for å sende  

oppstartsbrevet til kommunen før sommeren. Dette blir da med forbehold om  

mulige endringer fra kontrollutvalget. Utvalget godtok forslaget, og ble enige om at  

innspill til utkastet sendes sekretæren på e-post.  Prosjektplanen oppsummeres på neste  

møte.  

 

2) Budsjett kontroll og tilsyn 2014 

Utvalget diskuterte kort budsjett for kontroll og tilsyn 2014. Saken skal behandles på 

septembermøtet. Sekretariatet ble bedt om å øke posten for kurs og opplæring i 

budsjettforslaget.  

 

Frogn, 11. juni 2013 

 

 

 

Ludolf Bjelland /s./       Tone Merete Hansen /s./ 

      leder                 nestleder 


