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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 21. januar 2012 kl 16.30 – kl 17.30  i Rådhuset. 

 

Til stede: Ludolf Bjelland, leder  

  Tone Merete Hansen 

  Sigbjørn Kvistad 

  Kristin Raanaas Reklev 

  Helge G. Simonsen 

 

Fra sekretariatet:          Jan T. Løkken 

 

Fra kommuneadministrasjonen:  Rådmann Harald Karsten Hermansen (Sak 01/13 og  

      Eventuelt) 

                  

Fra Follo distriktsrevisjon: Forvaltningsrevisor Even Tveter  

 

Utvalgets leder og Sigbjørn Kvistad varslet hver sin sak under Eventuelt. Disse ble behandlet 

ved starten av møtet.  

 

Vedtak:  Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 

 

Sak 01/13 Dialog med rådmannen – plan for avviksrapportering 

 

Innstilling: Dialogen med rådmannen vedrørende avviksrapportering tas til orientering. 

 

Behandling:  Rådmannen redegjorde for planene for rapportering av oppfølging av vedtak i  

kommunestyret og utvalgene. På kort sikt ønsker administrasjonen å gi en 

månedlig oppdatering på word-filer som linkes til utvalgenes sider på internett. 

Rådmannen delte ut notater med noen eksempler fra utvalgene med 

rapportering av oppfølgingen av vedtak i noen saker. Denne ordningen vil 

gjelde inntil kommunens nye sak-/arkivsystem er på plass. Da vil en se på 

andre løsninger.  

Utvalgets medlemmer ga uttrykk for at de var tilfreds med rådmannens 

opplegg. Ordningen kan både bli nyttig for utvalgslederne og den bør 

markedsføres overfor befolkningen. De vil eventuelt ta saken opp på nytt når 

en har noe erfaring med ordningen.  

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 02/13 Kontrollutvalgets årsrapport 2012 

 

Innstilling: Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 vedtas. 

 

Årsrapporten for 2012 oversendes kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak: 

 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering. 
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Behandling: Utvalget sluttet seg til forslaget. En trykkfeil ble rettet opp. 

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 03/13 Forvaltningsrevisjonsprosjekter 2013 – formål og problemstillinger 

 

Innstilling: Kontrollutvalget velger følgende formål og problemstillinger for de prioriterte  

prosjektene i 2013:  

 

1. Samhandlingsreformen, saksutredningens forslag med følgende endringer: 

- 

2. Psykisk helse, saksutredningens forslag med følgende endringer: 

- 

Follo distriktsrevisjonen bes legge fram prosjektplaner for de prioriterte 

områdene til utvalgets neste møte. Utvalget forutsetter at de valgte prosjektene 

legges fram for utvalget i løpet av 2013.  

 

Behandling: Vedr: Samhandlingsreformen: Det ble understreket at revisjonen bør  

fokusere på de delene av reformen som er satt ut i livet og eventuelt 

planleggingsarbeidet for reformen som helhet. Utvalget var enige om at 

revisjonen også bør vurdere om følgende temaer kan innpasses: tar 

planleggingen hensyn til utviklingen i befolkningen, særlig med flere eldre. 

Samarbeidet mellom kommunene om reformen. Tilbakemelding fra brukerne 

er viktig, men dersom dette blir vanskelig kan dette bli en påminnelse til 

kommunen. IKTs rolle bør ses på, innenfor helheten.  

Rapporten fra dette prosjektet vil komme til høsten. Det var enighet om at det 

vil være ønskelig om rådmannen kan gi en statusrapport allerede i vår. 

 

Vedr. psykisk helsevern. Det bør undersøkes om skoler og barnehager har 

ressurser og kompetanse til å delta i samarbeidet innad i kommunen. 

 

Vedtak: 1.   Kontrollutvalget slutter seg, med tillegg av de problemstillinger som ble  

      reist i møtet, til sekretariatets forslag til formål og problemstillinger for  

      prosjektene om samhandlingsreformen og psykisk helsevern. 

 

     Follo distriktsrevisjonen bes legge fram prosjektplaner for de prioriterte     

     områdene til utvalgets neste møte. Utvalget forutsetter at de valgte   

     prosjektene legges fram for utvalget i løpet av 2013.  

 

  2. Rådmannen bes legge fram skriftlig redegjørelse for status for arbeidet  

   med     samhandlingsreformen i Frogn til utvalgets neste møte.  

 

Sak 04/13 Fornyelse av utvalgets strateginotat 

 

Innstilling: Kontrollutvalgets strateginotat vedtas med endringen som foreslått i  

saksutredningen. 

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
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Sak 05/13 Orienteringer 

 

Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering. 

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Eventuelt 

 

1. Fyrverkerisaken, jf. utv.sak 53/12. Etter anmodning fra utvalgets leder, hadde  

revisjonen forberedt en muntlig redegjørelse for om innkjøpet i denne saken var i tråd 

med anskaffelsesreglene. Revisjonen pekte først på at eventuelle klager i slike saker 

blant annet kan gjøres ovenfor KOFA. Revisjonen hadde ikke noen vesentlige 

anmerkninger til kommunens behandling av saken. Saken er dermed endelig avsluttet 

fra kontrollutvalgets side.  

 

2. Sigbjørn Kvistad spurte rådmannen hvorfor kunstgressbanen ikke kan brukes som 

planlagt på vinterstid. Rådmannen svarte at undervarmen ikke er i drift pga. at det ikke 

var mulig å få tilbud på bygging av den nødvendige varmekilde før kulda kom for 

vinteren 2012-13. Banen vil være frosset og hard inneværende vinter da det ikke vil 

være mulig å tine opp grunnen med anlegget. Anlegget skal imidlertid være i full drift 

kommende vinter. 

 

Frogn, den 11. februar  2013 

 

 

 

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

      Leder                 Nestleder 


