
 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 
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MØTEPROTOKOLL 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 24.11.2014 kl. 16:30 – 17:50  
Sted: Kommunestyresalen - Fraunar  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Ludolf Bjelland (H), Tone Merete Hansen (Ap), Helge G. Simonsen (V) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Per T. Svendsen (SV) møtte for Sigbjørn Kvistad (KrF) 
 
Forfall: Kristin R Reklev og Sigjørn Kvistad 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Harald Hermansen, rådmann, sak 47/14 
 
Fra Kommunestyret møtte:  
Thore Vestby, ordfører, sak 47/14 
 
Fra Follo distriktsrevisjon møtte:  
Bjørn Tore Nedregård, avdelingsleder  
 
Møtesekretær: 
Lene H. Lilleheier (FIKS) 
 
Diverse merknader: 
Utvalget ble varslet om, og fikk tilsendt saksutredningen til Sak 54/14 på e-post 
tidligere samme dag. Vedleggene ble delt ut i møtet.  
 
Ingen av vararepresentantene til Høyre hadde anledning til å møte i Kristin R Reklev 
sitt sted. 
 
Møteprotokoll godkjent 27.11.2014 
 
 
Ludolf Bjelland/s./       Tone Merete Hansen/s./ 
Leder       Nestleder 

http://www.follofiks.no/
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47/14 
 

Rådmannens redegjørelse - redaktørforeningens rapport 
 
Sekretariatets innstilling:  
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse og ordførers kommentar om Oslo 
redaktørforenings rapport til orientering.  

 
Kontrollutvalgets behandling: 
Ordfører kommenterte rapporten og orienterte om kommunestyrets arbeid med å 
revidere de aktuelle retningslinjene og kommunikasjonsstrategien. Videre svarte 
rådmann og ordfører på spørsmål fra utvalget. Ludolf Bjelland foreslo at 
kommunestyret som del av folkevalgtopplæringen tar opp temaet etikk og 
kommunikasjon spesielt. Ordfører svarte positivt på forslaget.  
 

Votering: 
Utvalget sluttet seg til Bjelland sitt tilleggsforslag. 

 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 24.11.2014 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse og ordførers kommentar om Oslo 
redaktørforenings rapport til orientering.  
 
Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret som del av folkevalgtopplæringen tar 
opp temaet etikk og kommunikasjon spesielt.   

 
 

48/14 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon Beredskap Frogn  
 
Sekretariatets innstilling:  
Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjons forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Beredskap» for Frogn kommune. Utvalget 
forutsetter at rapporten blir levert i løpet av 2015. 

 
Kontrollutvalgets behandling: 
Det var enighet om at risikoområdene Klima, ulykker, forurensing og brann blir 
stående under problemstilling nr. 2. Hansen foreslo at «Forurensning» endres til 
«Akutt forurensning». Bjelland foreslo at «Større ulykker» endres til «Større 
ulykker og katastrofer». 

 
Votering: 
De innkomne forslagene ble enstemmig vedtatt.  

 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 24.11.2014 
Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjons forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Beredskap» med unntak av revisjonens forslag til 
områder i punkt. 4. Utvalget ber revisjonen undersøke følgende risikoområder: 
 

 Klimaendringer 

 Større ulykker og katastrofer 

 Akutt forurensning 

 Brann 

 
Utvalget forutsetter at rapporten blir levert i løpet av 2015. 
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49/14 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon barnevern  
 
Sekretariatets innstilling:  
Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjon sitt forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barnevernets forebyggende arbeid» for Frogn 
kommune. 

 
Kontrollutvalgets behandling: 
Nedregård redegjorde for revisjonens forslag. Hansen pekte på at 
problemstillingene bør stå slik utvalget vedtok i første omgang. Hun understreket 
videre viktigheten av å få svar på hvordan det går med barna i barnevernet.  
 
Bjelland foreslo å stryke «forebyggende» i formålet.  
 
Votering:  
Utvalget sluttet seg til Bjelland sitt forslag. 

 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 24.11.2014: 
Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjon sitt forslag til prosjektplan, 
men presiserer at problemstillingene blir stående. Formålet endres til: 
«Undersøke kvaliteten på arbeidet i barnevernet, og om kommunen oppfyller 
lovens krav og egne mål for arbeidet. 
 
Utvalget forutsetter at rapporten blir levert i løpet av 2015. 

 
 

50/14 Revisjonens rapport pr 31.10.2014 - Frogn 
 
Sekretariatets innstilling:  
Rapporten fra Follo distriktsrevisjon per 30.04.14 tas til orientering.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 24.11.2014: 
Rapporten fra Follo distriktsrevisjon per 30.04.14 tas til orientering. 

 
 

51/14 Kontrollutvalgets møteplan 2015 
 
Sekretariatets innstilling:  
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende dager i 2015. Alle dager fra kl. 
16:30. 
 
Mandag 2. februar 
Mandag 16. mars 
Mandag 11. mai 
Mandag 8. juni 
 
Mandag 31. august 
Mandag 2. november 
Tirsdag 8. desember 
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Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 24.11.2014: 
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende dager i 2015. Alle dager fra kl. 
16:30. 
 
Mandag 2. februar 
Mandag 16. mars 
Mandag 11. mai 
Mandag 8. juni 
 
Mandag 31. august 
Mandag 2. november 
Tirsdag 8. desember 

  
 
 

52/14 NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2015 
 
Sekretariatets innstilling:  
Saken legges frem uten innstilling om hvem som skal delta.  
 
Kontrollutvalgets behandling: 
Utvalgets leder foreslo at samtlige faste medlemmer deltar på konferansen. 
Sekretæren orienterer Kvistad og Reklev og foretar selve påmeldingen. 

 
Votering: 
Bjelland sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 24.11.2014: 
Samtlige av kontrollutvalgets medlemmer deltar på NKRF-konferansen 4. – 5. 
februar 2015.  
 

 
 
 

53/14 Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling:  
Sakene tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Henvendelse fra Frognmarkas venner: 
Per Svendsen hadde før møtet orientert sekretariatet om at han er 
medlem av Frognmarkas venner. Svendsen er ikke medlem av styret, og 
sekretariatet kan derfor ikke se at det er grunn til å vurdere inhabilitet jf. 
Fvl. § 6.  
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Kontrollutvalget behandler i utgangspunktet ikke enkeltsaker, og mener 
rådmannen er rett adressat for denne henvendelsen. Utvalget ønsker 
allikevel i lys av de funn som kom fram i rapporten fra Oslo 
redaktørforening jf. sak 47/14, at rådmannen til neste møte orienterer om 
kommunens kommunikasjon med Frognmarkas venner og påstanden om 
manglende offentlighet.  
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 24.11.2014: 
 
1. Sakene tas til orientering. 
 
2. Kontrollutvalget ber om at rådmannen i neste møte gir kontrollutvalget 
en orientering om kommunens kommunikasjon med Frognmarkas venner 
og deres påstand om manglende offentlighet.  
 
 
 

54/14 Henvendelse angående forhold i Søndre Follo brannvesen 
IKS - ny vurdering offentlighet 
 
Sekretariatets innstilling:  
1. I tråd med vedtak i Sak 21/14 behandles denne saken unntatt      
    offentlighet jf. Offl.§ 13 og Fvl §13. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 24.11.2014 
1. I tråd med vedtak i Sak 21/14 behandles denne saken unntatt       
    offentlighet jf. Offl.§ 13 og Fvl §13. 
 
2. Kontrollutvalget opphever følgende vedtak i sak 21/14: 
  
    1. Kontrollutvalgets behandling av Lasse Køhler Botten sin henvendelse     
        unntas offentlighet jf. Offl. § 13 og Fvl § 13.  
 
 

  
 


