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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. mars 2011 kl 18.00 – kl 19.30  i Rådhuset. 
 
Til stede: Bjørn Loge 

Bjørn M. Birkeland  
  Ruth Lilian Brekke 

            Tom Chr. Holtnæs 
 Tove Heggelund 
  

Forfall:            Jorun Burum  
 
Fra sekretariatet:          Jan T. Løkken 
 
Fra Follo distriktsrevisjon:    Avdelingsleder Bjørn Tore Nedregård 

Revisor Annett Eliassen  (begge sakene 10/11, 11/11 og 12/11) 
       
Vedtak:  Innkalling og dagsorden ble godkjent.   
 
Utvalget behandlet først de sakene som revisorene deltok i. 
 
Sak 10/11 Forvaltningsrevisjonsrapport om barneverntjenesten – hjelpetiltak i  

hjemmet 

 
Innstilling:     Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om barneverntjenesten –  

hjelpetiltak i hjemmet til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen om å få informasjon om resultatene av de  
systematiserte brukerundersøkelsene, når disse er blitt gjennomført i ett år. 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
1. Kommunestyret tar rapporten forvaltningsrevisjonsrapporten om  

       barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger og 

melde tilbake til kontrollutvalget om resultatene innen seks måneder.  

 
Behandling:  Revisjonen presenterte hovedpunktene i rapporten.  Bjørn Loge foreslo at en  

viderefører ordningen med at rapporten blir presentert i det utvalget som har 
ansvaret for sektoren før kommunestyret behandler saken.  

 
Vedtak:         Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om barneverntjenesten –  
                       hjelpetiltak i hjemmet til orientering. 

 
Når de systematiske brukerundersøkelsene er gjennomført i ett år, bes  
rådmannen gi utvalget informasjon om resultatene. 
 
Kontrollutvalget foreslår at distriktsrevisjonen får anledning til å presentere 
rapporten i et møte i utvalget for oppvekst, omsorg og kultur før  
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kommunestyret behandler saken.  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
1. Kommunestyret tar rapporten forvaltningsrevisjonsrapporten om  

       barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger og 

melde tilbake til kontrollutvalget om resultatene innen seks måneder.  

 

Sak 04/11  Utvalgets egenevaluering 

 
Innstilling: Diskusjonen om utvalgets eget arbeid tas til orientering.  
 
Behandling: Blant temaene som ble berørt var kontakten med kommunestyret. Kontroll og  
                        tilsyn bør inn i folkevalgtopplæringen og et nytt møte med formannskapet bør                     
                        vurderes. Dialogen med administrasjonen bør bli mer hyppig og på basis av  

aktuelle temaer.  
 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Sak 11/11 Drøbak gjestehavn – overskridelse av budsjettet 

 

Innstilling: Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse vedr. budsjettoverskridelsene i  
forbindelse med utbyggingen av Drøbak gjestehavn til orientering. 

 
Behandling: Revisjonen meldte at detaljert og ajourført prosjektregnskap for båthavnen ikke  

foreligger ennå. Revisjonen vil derfor komme tilbake med saken når dette 
regnskapet foreligger.  

 
Vedtak: Kontrollutvalget avventer ny rapport fra revisjonen når prosjektregnskapet  

Drøbak gjestehavn foreligger.  
 

Sak 12/11 NAV-kontoret i Frogn 

 
Innstilling: Saken ble lagt fram uten innstilling. 
 
Behandling:    Helsetilsynet hadde, som en del av et landsomfattende tilsyn av NAV- 

kontorene, gjennomført et tilsyn av kontoret i Frogn. I tilsynet av Frogn ble det 
ikke funnet noe avvik, men enkelte merknader framkom. Sekretariatet har bedt 
om informasjon fra kontoret om eventuell oppfølging av merknadene.  
Utvalget konkluderte med at en forvaltningsrevisjon  med de temaer som 
Helsetilsynet hadde belyst, ikke er aktuelt. Utvalget ønsker isteden å invitere 
rådmannen og den lokale NAV-lederen for å få en orientering om hvordan 
samarbeidsavtalen og kontoret fungerer, både økonomisk og faglig i forhold til 
brukerne.  

 
Vedtak: Rådmannen og lederen av NAV-kontoret inviteres til det neste møtet i  

kontrollutvalget for å gi en orientering om kontorets arbeid og samarbeidet 
med kommunen.  

 
 
 



 3

Sak 13/11 Orienteringssaker 

 
Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering. 
 
Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
       

Frogn,   30. mars 2011   
 
 
 
 

Bjørn Loge     Bjørn M. Birkeland  
                Leder 


