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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 14. oktober 2013 kl. 1630 – 1835 i Rådhuset 

 

Til stede:   Ludolf Bjelland, leder  

    Tone Merete Hansen 

    Sigbjørn Kvistad 

    Kristin Raanaas Reklev 

    Jorunn Holter (vara) 

 

Forfall:   Helge G Simonsen 

 

Fra sekretariatet:           Lene H. Lilleheier 

 

Fra Follo distriktsrevisjon: Steinar Neby, revisjonssjef 

 

Fra administrasjonen: Harald Hermansen, rådmann (sak 29 og 30) 

    Jo-Ragnar Finserås, enehetsleder økonomi (sak 29,30) 

  

Fra kommunestyret: Thore Vestby, ordfører (sak 30 og 31) 

 

 

 

Ludolf Bjelland meldte inn to saker til eventuelt.  

 

Vedtak:  Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 

 

 

Sak 29/13 Rådmannens redegjørelse om barnevern 
 

Innstilling: Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om barneverntjenesten til 

orientering.  

 

Behandling:   Administrasjonens notat «Status for området Barnevern» ble delt ut i møtet, og 

lagt ved saken. Rådmannen redegjorde for tiltakene kommunen har jobbet med 

etter forvaltningsrevisjonen av barnevern i 2011. Han svarte deretter på 

utvalgets spørsmål.  

 

 

Vedtak: Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om barneverntjenesten til 

orientering. Utvalget ba rådmannen besvare utvalgets spørsmål om 

samarbeidsavtaler mellom barnevern og andre instanser, tiltaksplaner, 

brukerundersøkelser og avvikssystemet til neste møte.   
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Sak 30/13 Rådmannens redegjørelse om tertialrapporten 1. tertial 

 

Innstilling: Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om tertialrapport 1. tertial til 

orientering.  

 

Behandling: Rådmannen svarte på utvalgets spørsmål om budsjettoverskridelser, og 

orienterte blant annet om rådmannens rutiner for rapportering til 

kommunestyret. 

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 31/13 Dialog med ordfører om kontroll av kommunens heleide selskaper 
 

Innstilling: Kontrollutvalget tar sekretariatets utredning og dialogen med ordfører om 

selskapskontroll til orientering.  

 

Behandling: Ordfører orienterte om hvilke forventninger han har til kontrollutvalgets arbeid 

med selskapskontroll. Han vektla videre at kommunestyrets kunnskap om 

eierskapene og ansvaret i den forbindelse, kan bli bedre. Utvalgets leder foreslo 

at kontrollutvalget gir en uttalelse til kommunestyret etter årets 

eierskapskontroll. Forslaget fikk utvalgets tilslutning. 

 

Vedtak: Kontrollutvalget tar sekretariatets utredning og dialogen med ordfører om 

selskapskontroll til orientering.  

 

Når rapporten fra årets eierskapskontroll foreligger, vil kontrollutvalget gi en 

uttalelse til kommunestyret med eventuelle forslag om tiltak.  

 

 

Sak 32/13 Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av vann og avløp 

 

Innstilling: Saken ble lagt frem uten innstilling.  

 

Behandling: Revisjonssjefen anbefalte utvalget å begrense antall problemstillinger og 

underpunkter. Utvalget diskuterte sekretariatets forslag og revisjonens innspill. 

De ble deretter enige om å be revisjonen legge frem et forslag til prosjektplan 

som inkluderer samtlige av de foreslåtte problemstillingene.  

 

Vedtak: Kontrollutvalget velger følgende mål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet vann og avløp: 

 

  Mål:  

Formålet med prosjektet er å undersøke om Frogn kommune sikrer 

vannkvaliteten, vannforsyningen og avløpshåndteringen på en tilfredsstillende 

måte.   

   

  Problemstillinger:  
 

1) I hvilken grad sikrer Frogn kommune at vannforsyningen er av tilstrekkelig 

kvalitet?  
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 Kvalitet, vedlikehold og fornyelse av ledningsnett og anlegg. 

 Avrenning fra landbruk 

 Drikkevannskvalitet og prøvetaking.  

 Forsyningssikkerhet, beredskap ved kriser. 

 

2) I hvilken grad sikrer Frogn kommune at avløpssystemet er av tilstrekkelig 

kvalitet? 

 

 Kvalitet, vedlikehold og fornyelse av ledningsnett og anlegg. 

 Utslipp, rensing og prøvetaking. 

 

3) Hvordan håndterer Frogn kommune ikke godkjente avløpsordninger i 

hytteområder? 

 

Follo distriktsrevisjon bes legge fram prosjektplan for området til utvalgets neste møte. 

Utvalget forutsetter at prosjektet legges fram for utvalget i løpet av 2014. 

 

 

Sak 33/13 Orienteringssaker 

 

Innstilling: Sakene tas til orientering 

 

Behandling:    Til o-sak 3 

Sekretæren sender utvalget ytterligere informasjon om kursene «Spesiell 

forvaltningsrett» og «Kommunal økonomi», samt oversikt over hvor mye 

midler som gjenstår til dette formålet.  

 

  Til o-sak 5 – Brev fra Anne Holmen ang. utbygging ved Sogsti eika 

Utvalget ble enige om å be rådmannen redegjøre for problemstillingene i neste 

møte.  

 

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Eventuelt: Formannskapets behandling av saken om omdanning av FDR til et IKS 

Utvlagets leder orienterte om at formannskapet har behandlet saken og vedtatt 

å sende den tilbake til rådmannen for en vurdering av alternative løsninger for 

revisjon.  Kontrollutvalget vedtok å sende sin innstilling i saken på nytt til 

kommunestyret, og samtidig vise til at spørsmål om valg av revisor skal 

behandles i kontrollutvalget.    

 

Henvendelse fra Amta om Klagesak om delvis avslag på innsyn i avtale om 

turnuslegeordning 

Utvlagets leder orienterte kort om henvendelsen og saken. Det var enighet om 

at dette ikke er en sak kontrollutvalget kan behandle.   

 

  

Frogn, 17. oktober 2013 

 

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

      leder                 nestleder 


