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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 4. mars 2013 kl 1630 -1850 i Rådhuset 

 

Til stede:   Ludolf Bjelland, leder  

    Tone Merete Hansen 

    Sigbjørn Kvistad 

    Kristin Raanaas Reklev 

    Helge G. Simonsen 

 

Fra sekretariatet:           Lene H. Lilleheier 

 

Fra administrasjonen:   Rådmann Harald Karsten Hermansen og kommunalsjef  

Anne Margrete Fletre (begge sak 06/13) 

                  

Fra Follo distriktsrevisjon: avdelingsleder Bjørn Tore Nedregård, revisor Annett Eliassen,  

forvaltningsrevisor Even Tveter. 

 

 

Utvalgets leder varslet fire saker under eventuelt. 

 

Vedtak:  Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 

 

Sak 06/13 Rådmannens redegjørelse – status samhandlingsreformen 

 

Innstilling: Rådmannens redegjørelse om arbeidet med samhandlingsreformen tas til 

orientering. 

 

Behandling:  Rådmannen og kommunalsjefen orienterte om Frogn kommunes erfaringer 

med samhandlingsreformen. De svarte videre på spørsmål fra utvalget som i 

hovedsak omhandlet temaene; forebyggende helsetiltak og samarbeid på tvers 

av etatene og med frivillige organisasjoner.   

  

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 07/13 Forvaltningsrevisjonsrapport - prosjektstyring 

 

Innstilling: 1) Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om  

«Prosjektstyring» til orientering. 

  

2) Forvaltningsrevisjonsrapporten «Prosjektstyring» legges fram for 

Kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

  

1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten 

«Prosjektstyring» til orientering. 
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2) Rådmannen bes om å følge opp rapportens anbefalinger og 

melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks 

måneder.  
 

 

Behandling: Even Tveter fra Follo distriktsrevisjon presenterte hovedfunnene i rapporten. 

Utvalget ga uttrykk for at de var fornøyd med rapporten. Det ble videre 

besluttet å invitere rådmannen til neste møte for å svare på utvalgets spørsmål 

om rapporten. Medlemmene bes sende spørsmålene til sekretæren innen 18. 

april, som deretter videresender disse til rådmannen. 

 

Helge G. Simonsen la fram et notat om «Prosjekt Kunstgressbanen» og 

følgende tilleggsforslag til innstillingen: 

 

«Distriktsrevisjonen bes foreta en grundig utredning av 

kunstgressbaneprosjektet i sin helhet.» 

 

Utvalget diskuterte forslaget og notatet. Bjelland minnet om at et 

tilleggsprosjekt som dette vil måtte gjennomføres på bekostning av øvrige 

prosjekter vedtatt av utvalget. Nedregård pekte på at distriktsrevisjonen ikke 

har kapasitet til å ta flere prosjekter i år.  

 

Votering: Tilleggsforslaget fra Helge G Simonsen falt med fire mot en stemme. 

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 08/13 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt:  

Psykisk helsevern for unge 

 

Innstilling: Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjons forslag til prosjektplan  

for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Psykisk helsevern for unge» Utvalget 

forutsetter at rapporten blir levert i løpet av 2013. 

 

Behandling: Bjørn Tore Nedregård fra Follo distriktsrevisjon forklarte at forklarte at 

uttrykket «psykisk helsevern» betegner psykisk helsetjeneste på 

spesialisttjenestenivå. Prosjektets tittel er derfor endret til «Psykisk helsearbeid for 

unge». 

 
 

Nedregård gikk videre igjennom planen og kommenterte revisjonens 

vurderinger i forhold til de justerte problemstillingene.  

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 09/13 Deltakelse på FKTs fagkonferanse med årsmøte 

 

Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. 
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Behandling: Sekretæren ble bedt om å sende en oversikt over utvalgets påløpte utgifter til 

kurs og opplæring sammen med protokollen. Det var enighet om at utvalgets 

leder var rette person til å delta på konferansen. 

 

 

Vedtak: Utvalgets leder deltar på FKTs fagkonferanse med årsmøte. Når programmet 

foreligger, vurderes innholdet før endelig påmelding sendes. 

 

 

Sak 05/13 Orienteringer 

 

Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering. 

 

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Eventuelt 

 

1. Kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten om 

byggesaksbehandlingen – Ludolf Bjelland refererte fra kommunestyrets 

behandling av rapporten. Han viste til at kommunestyret er klare på at 

kontrollutvalget skal følge opp revisjonens anbefalinger til rådmannen. I 

kommunestyrets behandling av saken ble det gitt uttrykk for at det er behov for 

brukerundersøkelser.  

 

2. Revisjonens regnskapsrapport per 30.12.2011. Sekretæren orienterte om at 

FIKS har etterlyst ovennevnte rapport. Denne er et supplement til 

revisjonsberetningen og skal inneholde opplysninger om problemstillinger 

revisjonen har tatt opp med administrasjonen i forbindelse med 

regnskapsrevisjonen. Sekretæren pekte på at denne rapporten er en av flere som til 

sammen sikrer at kontrollutvalget ivaretar sitt påse-ansvar ovenfor 

regnskapsrevisor. Revisor Annett Eliassen bekreftet at en slik rapport bør legges 

fram, men at det dessverre ikke var tilfelle for 2011. En slik rapport vil framlegges 

for utvalget sammen med revisjonsberetningen for 2012-regnskapet. Videre ga hun 

utvalget en muntlig orientering om de temaene som har vært del av dialogen 

mellom revisjonen og administrasjonen. Hun la vekt på at dialogen har vært 

løpende og at påpekninger har blitt fulgt opp underveis. 

 

3. Selskapskontroll – Utvalgets leder understreket viktigheten av at kontrollutvalget 

har ansvar for å føre kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap i 

selskaper. Utvalget diskuterte på hvilken måte de kunne ivareta dette ansvaret. 

Diskusjonen videreføres når rapporten for selskapskontroll blir lagt fram.  

 

4. Krisehåndtering – Bjelland foreslo at rådmannen inviteres til det neste eller 

påfølgende utvalgsmøte, for å redegjøre for kommunens krisehåndteringsstrategi i 

forhold til blant annet ulykker i Oslofjorden, og andre alvorlige ulykker i Frogn. 

 

Frogn, 11. mars 2013 

 

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

      leder                 nestleder 


