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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 28. februar 2011 kl 18.00 – 20.40  i Rådhuset. 
 
Til stede: Bjørn M. Birkeland (ledet møtet) 

Jorun Burum  
  Ruth Lilian Brekke 

            Tom Chr. Holtnæs 
  

Forfall:            Bjørn Loge  
 
Fra kommunestyret:    Rådmann Harald K. Hermansen (sak 05/11 og 06/11) 
 
Fra sekretariatet:          Jan T. Løkken 
 
Fra Follo distriktsrevisjon:    revisjonssjef Steinar Neby 

           revisor Annett Eliassen  
       
 
Vedtak:  Innkalling og dagsorden ble, med Birkelands forslag om ny sak, godkjent.   
 
Sakene 05/11 og 06/11 ble behandlet først. 
 
Sak 01/11 Utvalgets årsrapport 2010 
 
Innstilling: Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 vedtas. 

 
Årsrapporten for 2010 oversendes kommunestyret med følgende forslag 
til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til 

orientering. 

 
Behandling:  Noen skrivefeil i årsrapporten ble rettet opp. 
 
Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 02/11 Revisjon av utvalgets strateginotat 
 
Innstilling: Det reviderte strateginotatet vedtas. 
 
Behandling:  Vedr. kontrollutvalgets rett til å være til stede på lukkede møter i kommunen,  

mente sekretariatet dette gjaldt kontrollutvalget som organ, men utvalget kan      
også la et medlem av kontrollutvalget utøve retten på sine vegne. 
Taushetsbelagte opplysninger kan da bli brakt videre til kontrollutvalget og 
taushetsplikten gjelder da også for utvalget.  

 
Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 03/11 Behovet for forvaltningsrevisjon 
 
Innstilling: Saken ble lagt fram uten innstilling. 
 
Behandling: I møtet ble det pekt på at de økonomiske rammene kùn har gitt rom for  

at 4 av de 10 områdene for forvaltningsrevisjon som var prioritert i  
handlingsplanen for perioden 2009 til 2012, er vedtatt gjennomført. Det ble 
understreket at forvaltningsrevisjon er viktig for å sikre at kommunens 
virksomhet skjer i samsvar med lover og vedtak. En har erfaring for at de 
prosjektene som er gjennomført, har hatt positiv innvirkning på utviklingen i 
kommunen. Lovens minimum er ett slikt prosjekt pr. år og det var enighet om 
at Frogn kommune, med sin størrelse, bør gjennomføre to slike prosjekt pr. år.   

 
Vedtak: Kontrollutvalget mener at en årlig forvaltningsrevisjon i kommunen er for lite  

og ber om at kommunestyret fra 2012 avsetter midler til to årlige prosjekter pr.  
år.  
Kopi av vedtaket sendes Follo distriktsrevisjon. 

 
Sak 04/11 Utvalgets egenevaluering 
 
Innstilling: Diskusjonen om utvalgets arbeid tas til orientering. 
 
Vedtak: Saken utsettes til utvalgets leder kan være med i behandlingen. 
 
Sak 05/11 Dialog med den nye rådmannen 
 
Behandling: Rådmann Harald K. Hermansen tiltrådte stillingen 1. februar d.å. Han og  

øvrige møtedeltakere presenterte sin bakgrunn. Rådmannen orienterte om noen 
av sine prioriteringer i de første ukene i stillingen. 

  Fra utvalgets side ble det gitt uttrykk for at det ønsker en regelmessig dialog  
med rådmannen og han vil bli invitert til utvalget ca to ganger pr. år.  

 
Vedtak: Dialogen med rådmannen tas til orientering. 
 
 
Sak 06/11 Kommunens internkontrollordning 
 
Behandling: Et notat datert 22. januar d.å. fra rådmannen vedr. ”Status internkontroll Frogn  

kommune” var ettersendt via e-post til utvalgets medlemmer. 
Rådmannen orienterte om at administrasjonen er i ferd med å sluttføre en  
prosess om hva slags kvalitetssikringssystem den ønsker å gå vider med. 
Dersom det blir vesentlige endringer i forhold til dagens system, vil 
kontrollutvalget bli orientert om dette.  

 
Vedtak: Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 
Sak 07/11 Drøbak gjestehavn – overskridelse av budsjettet 
 
Behandling: Utvalgets medlemmer var bekymret for den manglende kostnadskontroll som  

hadde kommet fram ved gjennomføringen av prosjektet Drøbak gjestehavn.  
Revisjonen sa seg villig til, innenfor sitt ordinære revisjonsarbeid, å gi utvalget 
en nærmere redegjørelse om saken. 
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Vedtak: Kontrollutvalget avventer en snarlig redegjørelse fra revisjonen om prosjektet  

Drøbak gjestehavn. 
 
Sak 08/11 Timeforbruk forvaltningsrevisjon 
 
Behandling:     Bjørn M. Birkeland  mente kommunen i den siste tiden  har fått færre  

 forvaltningsrevisjonstimer fra distriktsrevisjonen enn den betaler for. 
Birkeland varselet om at han vil ta opp denne saken i det kommende styremøtet 
i distriktsrevisjonen. Steinar Neby viste til situasjonen i selskapet som hadde 
ført til redusert produksjon på dette området, men at en nå arbeider for å snu 
dette i positiv retning.  Det ble påpekt at prosjektplanen for anskaffelser, jf.  
utv. sak  26/10, ikke hadde stipulert noe timeforbruk og dette var ikke i tråd 
med standarden for forvaltningsrevisjon.  

 
Vedtak: Kontrollutvalget avventer distriktsrevisjonens videre arbeid med omfanget av  

forvaltningsrevisjon til deltakerkommunene. Revisjonen bes legge fram en    
stipulert oversikt over timeforbruket i prosjektet ”anskaffelser”.  

 
Sak 09/11 Orienteringssaker 
 
Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering. 
 
Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Eventuelt 
 
Bladet ”Kommunal rapport” er svært relevant for utvalgets arbeid. Sekretæren ble bedt om å 
undersøke om det er budsjett for et abonnement  til de medlemmene som ikke har tilgang til 
bladet på andre måter. 
 
Bjørn B. Birkeland mente kommunen hadde problemer med å overholde de lovpålagte 
svarfristene for henvendelser de mottar. 
 
Vedtak:    Rådmannen bes gi en skriftlig redegjørelse for kommunens ivaretakelse og  

      kvalitetssikring av bestemmelsen i forvaltningslovens § 11a om     
      saksbehandlingstid, foreløpig svar.  

       
Frogn,   7. mars 2011   

 
 
 
 

Bjørn M. Birkeland     Jorun Burum  
                Nestleder 


