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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 17. desember 2013 kl. 1630 – 1755 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: Annett Eliassen, revisor 

    Bjørn Tore Nedregård, forvaltningsrevisor (sak 41 og 42) 

 

  

Vedtak:  Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 

 

Bjelland meldte inn én sak til eventuelt.  

 

Sak 41/13 Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykisk helsearbeid for unge 
 

Innstilling: 1) Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om  

«Psykisk helsearbeid for unge» til orientering. 

  

2) Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for unge» legges 

fram for Kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

  

1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk 

helsearbeid for unge» til orientering. 

 

2) Rådmannen bes om å følge opp rapportens anbefalinger og 

melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen 

henholdsvis seks og tolv måneder. 

 

Behandling:  Bjørn Tore Nedregård fra FDR presenterte hovedpunktene fra rapporten. 

Utvalget takket for en god rapport, men mente funnene i rapporten var 

bekymringsfulle. De diskuterte seg frem til et vedtak som uttrykte dette 

tydeligere enn sekretariatets forslag til innstilling.   

 

Vedtak:  1) Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om  

«Psykisk helsearbeid for unge» til orientering. 

 

2) Kontrollutvalget er bekymret over funnene som avdekkes i rapporten, 

og peker spesielt på revisjonens anbefalinger. Kontrollutvalget ber 

rådmannen komme til kontrollutvalgets neste møte med en foreløpig 

rapport.  
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3) Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helsearbeid for unge» legges 

fram for Kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

  

1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk 

helsearbeid for unge» til orientering. 

 

2) Kommunestyret sender rapporten til utvalg for oppvekst, 

omsorg, og kultur til uttalelse.  

 

3) Rådmannen bes følge opp rapporten, og melde tilbake til 

kontrollutvalget om resultatet innen henholdsvis seks og tolv 

måneder, og da spesielt i forhold til  følgende anbefalinger:  

 

 Kommunen bør vurdere om organiseringen av det psykiske 

helsearbeidet for barn og unge er tilfredsstillende i forhold 

til den viktighet dette arbeidet har, eller om det er behov for 

en sterkere forankring i kommunens ledelse, både faglig og 

administrativt.  

 

 Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er 

risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker eller 

lidelser.  

 

 Kommunen bør ha en samlet oversikt over individuelle 

planer og bruken av disse.  

 

 Kommunen bør iverksette opplæring av koordinatorer for 

individuell plan, og utvikle veiledere og annet materiell til 

støtte for koordinator og utviklingen av individuelle planer.  

 

 

Sak 42/13 Prosjektplan – forvaltningsrevisjon vann og avløp. 

 

Innstilling:     Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjons  forslag til prosjektplan  

for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vann og avløp» for Frogn kommune. 

Utvalget forutsetter at rapporten blir levert i løpet av 2014 

 

Behandling:  Nedregård presenterte prosjektplanen, og svarte på spørsmål fra utvalget.  

 

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 43/13 Revisjonens rapport til Frogn KU per 31.10.2013 

 

Innstilling: Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten for forvaltningsrevisjon per 31.10.2013 

til orientering.  

 

Behandling:    Revisor Eliassen gjorde oppmerksom om at det i  FIKS sin saksutredning er 

gjengitt feil tall for antall timer budsjettert til regnskapsrevisjon. Korrekt 

ordlyd i tredje avsnitt, siste setning skal være: «For hele revisjonsåret er det 
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budsjettert med 870 timer til regnskapsrevisjon og…..». Hun orienterte 

deretter kort om revisjonens arbeid. 

 

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 44/13 Erklæringer fra revisor i forhold til kontrollutvalgets påseansvar 

 

Innstilling:      Egenvurderingen fra oppdragsansvarlig revisor vedrørende uavhengighet, 

vandel og dokumentasjon om utdanning og praksis av 29. og 30. oktober tas til  

orientering. 

   

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 45/13 Kontrollutvalgets møteplan 2014 

 

Innstilling: Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende dager i 2014. Alle dager fra kl. 

1630. 

 

Mandag 10. februar 

Mandag 31. mars 

Mandag 19. mai (årsregnskap, årsmelding + 1. tertialmelding) 

Tirsdag 17. juni 

  

Mandag 1. september 

Mandag 27. oktober (2. tertialmelding) 

Mandag 24. november  

Tirsdag 16. desember 

  

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

Sak 46/13 Oppfølging av utvalgets vedtak i perioden 

 

Innstilling: 1.  Oversikten over kontrollutvalgets vedtak og oppfølgingen av  

disse tas til orientering. 

 

  2.  Kontrollutvalget vil i 2014 følge opp følgende saker: 

   *….. 

   *….. 

 

 

Behandling: Utvalget diskuterte noen av prosjektene og ble enige om å følge opp de 

anmerkede sakene i 2014. For øvrig var det enighet om at dokumentet bør 

legges frem på hvert møte, slik at utvalget til en hver tid har oversikt over sine 

vedtak og oppfølgingen av disse.  

 

Vedtak: 1.  Oversikten over kontrollutvalgets vedtak og oppfølgingen av disse tas 

til orientering. 
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2.  Kontrollutvalget vil i 2014 følge opp de sakene som er anmerket i 

dokumentet. For øvrig står kontrollutvalget fritt til å følge opp andre 

saker. 

     

 

Sak 47/13 Orienteringssaker 

 

Innstilling: Sakene tas til orientering. 

 

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Eventuelt: Utvalgets leder refererte fra en artikkel i dagens Amta, der de gjengir feil 

budsjett tall for kontroll og tilsyn i Frogn. De har blant annet skrevet at FIKS 

koster Frogn 1,4 mill., i stedet for 212 000 som er det korrekte. Sekretæren gjør 

Amta oppmerksom på feilen.  

  

 

 

Frogn, 19.desember 2013 

 

 

 

 

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

      leder                 nestleder 


