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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 6. mai 2013 kl 1630 -1845 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, forvaltningsrevisor Rune Gran, 

forvaltningsrevisor Even Tveter  

 

Fra kommunestyret: ordfører Thore Vestby 

 

Fra administrasjonen:   rådmann Harald Karsten Hermansen (til sak 14/13) 

    enhetsleder økonomi Jo-Ragnar Finserås (til sak 14/13) 

enhetsleder personal/org./politikk, Wenche Korpberget (til sak 

13/13 

enhetsleder teknisk drift og forvaltning, Bjørn Edholm (til sak 

14/13) 

                  

 

Kvistad og Bjelland meldte inn hver sin sak til eventuelt. 

 

Vedtak:  Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 

 

 

Sak 11/13 Dialog med rådmannen om forvaltningsrevisjonsrapporten 

prosjektstyring 

 

Innstilling: Kontrollutvalget tar rådmannens svar på spørsmålene til orientering. 

 

Behandling:  Rådmannen og enhetsleder Edholm svarte på spørsmålene utvalget hadde 

meldt inn i forkant, og de som ble reist i møtet. Forhåndsinnsendte spørsmål 

om kunstgressbanen, ble ikke diskutert under denne saken fordi rapporten om 

prosjektstyring kun omhandler delen om undervarme på kunstgressbanen.  

  

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 12/13 Rådmannens skriftlige redegjørelse om antikorrupsjonsarbeidet i Frogn 

 

Innstilling: Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om antikorrupsjonsarbeidet i 

Frogn til orientering.  

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 13/13 Rådmannens redegjørelse for Frogn kommunes krisehåndteringsstrategi 

 

Innstilling: Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om Frogn kommunes 

krisehåndteringsstrategi til orientering.  

 

Behandling: Enhetsleder Korpberget presenterte kommunens krisehåndteringsstrategi og 

orienterte om de rutiner og beredskapsplaner som gjelder for Frogn.  

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 14/13 Frogn kommunes årsmelding og årsregnskap 2012 

 

Innstilling: Kontrollutvalgets uttalelse om Frogn kommunes årsregnskap for 2012: 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 

revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 19. april 2013 og 

årsmeldingen for 2012.  

 

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten 

presiseringer eller forbehold.  

 

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Frogn kommunes 

årsregnskap for 2012. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte 

regnskapet for Frogn kommune for 2012. 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

Behandling: Revisor Eliassen innledet kort og understreket blant annet at kvaliteten på 

årsregnskapet er bedre i år enn i fjor. Eliassen, rådmannen og enhetsleder 

Finserås svarte deretter på spørsmål fra utvalget.  

 

Simonsen påpekte at det i årsberetningen mangler opplysninger om tiltak som 

er iverksatt eller planlagt iverksatt for å fremme formålet i diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven. Dette kravet står i Kommunelovens § 48-5. Revisor 

bekreftet at dette også er kommentert fra deres side. Administrasjonen tar dette 

til etterretning. 

   

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse om Frogn kommunes årsregnskap for 2012: 
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Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 

revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 19. april 2013 og 

årsmeldingen for 2012.  

 

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten 

presiseringer eller forbehold.  

  

 Kontrollutvalget er bekymret over den høye gjeldsgraden i kommunen.  

 

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Frogn kommunes 

årsregnskap for 2012. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte 

regnskapet for Frogn kommune for 2012. 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

 

Sak 15/13 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsrapport: Samhandlingsreformen 

 

Innstilling: Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjons forslag til prosjektplan 

for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samhandlingsreformen» for Frogn 

kommune. Utvalget forutsetter at rapporten blir levert i løpet av 2013. 

 

Behandling: Forvaltningsrevisor Gran presenterte prosjektplanen. Utvalget diskuterte om 

dette vil gi svar på om Samhandlingsreformen fungerer etter intensjonen. Det 

ble pekt på at forebygging er vesentlig i samhandlingsreformen, og at det vil 

være av betydelig interesse å se på om lovens intensjon her blir fulgt opp.  

 

Vedtak: Kontrollutvalget ber Follo distriktsrevisjon komme tilbake med et nytt forslag 

til prosjektplan i neste møte, der hovedfokus er forebygging, kompetanse, IKT 

og søknadskontorets rolle. 

 

 

Sak 16/13 Orientering 

 

Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering. 

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Eventuelt:  

 

1) Prinsippdebatt om kontrollutvalgets rolle – Rådmannen har i en e-post som hele 

utvalget har fått kopi av, anmodet om at henvendelser fra kontrollutvalget blir 

kanalisert gjennom dens sekretariat. Utvalget ble enige om at dette temaet settes 

opp som en egen sak i neste møte. 

 

2) Henvendelse fra en ansatt i kommunen 
 

Lukking av møtet: 

  

Innstilling: Kontrollutvalgets behandling av saken unntas offentlighet i medhold av 

offentlighetsloven § 14.  

 

Vedtak: Utvalget sluttet seg enstemmig til å lukke møte 

 

 

 

  

 

Frogn, 8. mai 2013 

 

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

      leder                 nestleder 

 

 

 

 

 

 

 

 


