
 1 

 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 16. september 2013 kl. 1630 – 1825 i Rådhuset 

 

Til stede:   Ludolf Bjelland, leder  

    Tone Merete Hansen 

    Sigbjørn Kvistad 

    Helge G. Simonsen 

 

Forfall:   Kristin Raanaas Reklev 

 

Fra sekretariatet:           Lene H. Lilleheier 

 

Fra Follo distriktsrevisjon: Bjørn Tore Nedregård, forvaltningsrevisor 

 

Fra administrasjonen: Harald Hermansen, rådmann (deler av sak 21/13 og sak 22/13) 

    Anne Holten, enhetsleder samfunnsutvikling (sak 21/13) 

    Jo-Ragnar Finserås, enhetsleder økonomi (sak 21/13 og 22/13) 

  

 

Ludolf Bjelland meldte inn en sak til eventuelt.  

 

Vedtak:  Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 

 

 

Sak 21/13 Rådmannens første tilbakemelding på Forvaltningsrevisjonsrapporten 

Byggesaksbehandlingen 

 

Innstilling:      Kontrollutvalget tar rådmannens første tilbakemelding om oppfølgingen av  

                        rapporten om byggesaksbehandlingen til orientering. 

 

Behandling:   Enhetsleder Anne Holten redegjorde for hovedpunktene i rådmannens 

tilbakemelding, og svarte på spørsmål fra utvalget. Utvalget ga uttrykk for at de 

så langt er tilfreds med oppfølgingen.   

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 22/13 Administrasjonens svar på revisjonsbrev nr. 4 

 

Innstilling: Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 31.12.2012 og Frogn kommunes 

svar i brev datert 28.6.2013 til orientering. 

 

Behandling: Enhetsleder for økonomi, Jo-Ragnar Finserås redegjorde for administrasjonens 

svar.  

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 23/13 Prosjektplan forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen 
 

Innstilling: Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjons forslag til prosjektplan 

for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samhandlingsreformen» for Frogn 

kommune.   

 

Behandling: Nedregård fra distriktsrevisjonen kommenterte prosjektplanen og utvalgets 

innspill. Utvalget ba om å bli oppdatert underveis i prosjektet.  

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 24/13 Overordnet revisjonsstrategi 2013 

 

Innstilling: 1. Revisjonens notat med overordnet revisjonsstrategi 2013 unntas ikke 

offentlighet.  

 

2. Revisjonens overordnede revisjonsstrategi for 2013 tas til orientering. 

  

 

Behandling: Det ble påpekt følgende skrivefeil i saksutredningen som sekretæren ble bedt 

om å rette opp:  I overskriften er rett årstall 2013. I tredje avsnitt skal det stå 

«……perioden 1.5.2013 – 30.4.2014.» I sjette avsnitt skal det stå: «... rapporter 

pr. 30.10 og 30.4 bør gi en status….»  

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 25/13 Budsjett kontroll og tilsyn 2014 

 

Innstilling: 1.  Frogn kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2014 foreslås budsjettert til  

           Kr 1 399  000,- 

 

2.  Saken oversendes Frogn kommune og skal inngå i kommunens budsjett for     

     2014. 

 

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 26/13 Tema for forvaltningsrevisjon 2014 

 

Innstilling: Kontrollutvalget vil få gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner innen 

følgende områder i 2014: 

 
1. Selskapskontroll av Follo Ren IKS. Revisjonen bes i første omgang 

utarbeide en risikoanalyse av selskapet 

 

2.            ………..   Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og 

problemstillinger for dette prosjektet.  
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Behandling: Utvalget ble enige om å prioritere vann og avløp. De ønsket videre å følge opp 

tidligere forvaltningsrapporter, og i første omgang rapporten om barnevern fra 

2011. Sekretariatet ble bedt om å invitere rådmannen til neste møte for å gi en 

status på området. Senere vil de invitere rådmannen til en dialog om NAV 

Frogn, med utgangspunkt i funn i forvaltningsrevisjonsrapporter av NAV i 

andre Follo kommuner.  

 

Vedtak: Kontrollutvalget vil få gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner innen 

følgende områder i 2014:  

 

1.   Selskapskontroll av Follo Ren IKS. Revisjonen bes i første omgang  

      utarbeide en risikoanalyse av selskapet 

 

2. Vann og avløp. Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og 

problemstillinger for dette prosjektet.  

 

 

Sak 27/13 Kontroll med kommunens heleide selskaper 

 

Innstilling: Kontrollutvalget tar orienteringen om selskapskontrollen til etterretning, og 

inkluderer sekretariatets forslag til dialogmøter med selskapene i sin 

aktivitetsplan. 

 

 

Behandling: Kontrollutvalget ba om at de til neste gang blir forelagt et notat om hvordan 

kontrollutvalget kan og skal ivareta sitt ansvar med selskapskontrollen. 

Utvalget sluttet seg til lederens forslag om å invitere ordfører til en dialog om 

hvilke forventninger han har til kontrollutvalget.  

 

Vedtak: Kontrollutvalget tar orienteringen om selskapskontrollen til etterretning, og 

inkluderer sekretariatets forslag til dialogmøter med selskapene i sin 

aktivitetsplan. Utvalget inviterer ordfører til en dialog om selskapskontrollen i 

neste møte.  

 

Sak 28/13 Orienteringssaker 

 

Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.  

 

Behandling: Til o-sak 6)- Program faglig forum 

 Utvalgets innspill og tilbakemeldinger til programmet tas med til sekretariatet. 

 

 

Eventuelt: Oppfølging av kommunens tertialrapporter 

 Kontrollutvalget ble enige om å invitere rådmannen til neste møte for å 

redegjøre for budsjettendringene som fremkommer i tertialrapporten. 

  

Frogn, 23 september 2013 

 

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

      leder                 nestleder 


