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MØTEPROTOKOLL 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 31.08.2015 kl. 16:30 – 18:00  
Sted: Fraunar - Kommunestyresalen  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Ludolf Bjelland (H), Tone Merete Hansen (Ap), Kristin Raanaas Reklev (H), Sigbjørn 
Kvistad (KrF), Helge G. Simonsen (V) 
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Harald K. Hermansen, rådmann (sak 26/15, 27/15, 28/15, 31/15, 32/15) 
Inger Fjeld, kommunalsjef Helse- omsorg og velferd (sak 27/15) 
Olav Neander, kommunalsjef Oppvekst og kultur (sak 28/15) 
Christian Ingolfsrud, avdelingsleder byggesak (sak 26/15)  
 
Fra Follo distriktsrevisjon møtte: 
Didrik Hjort, forvaltningsrevisor 
 
Fra KPMG møtte: 
Siv Karlsen  Moa, partner 
 
Møtesekretær:  
Lene H. Lilleheier (FIKS) 
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 03.09.2015 
 
 
 
Ludolf Bjelland/s./ Tone Merete Hansen/s./ 
Leder Nestleder 
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Saksliste 

  

Saker til behandling 

26/15 Rådmannens redegjørelse om byggesaksgebyrer  

27/15 Rådmannens tilbakemelding - oppfølging av rapport om 
Samhandlingsreformen 

 

28/15 Forvaltningsrevisjonsrapport - barnevern  

29/15 Revisjonens rapport pr. 31.12.2014  

30/15 Revisjonens rapport til Kontrollutvalget i Frogn pr 30.04.2015  

31/15 Oppfølging av kommunestyrevedtak og revisors arbeid  

32/15 Innkommen sak angående rådmannens vitnemål i rettsak  

33/15 Dialog og presentasjon regnskapsrevisor KPMG  

34/15 Revisjonsplan 2015  

35/15 Budsjett kontroll og tilsyn 2016  

36/15 Orienteringssaker  

Eventuelt 
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Frogn KU-26/15 
Rådmannens redegjørelse om byggesaksgebyrer 
 
Sekretariatets innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om gebyrer til orientering. 

 

2.  Rådmannen bes om å melde tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen av 

anbefalingspunkt nr. 3 og 4 fra forvaltningsrevisjonsrapporten om «Selvkost, avgift og 

gebyrer» innen seks måneder.  

 

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 31.08.2015: 
Rådmannen og avdelingsleder byggesak redegjorde og svarte på utvalgets spørsmål.  

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.08.2015: 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om gebyrer til orientering. 

 

2.  Rådmannen bes om å melde tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen av 

anbefalingspunkt nr. 3 og 4 fra forvaltningsrevisjonsrapporten om «Selvkost, avgift og 

gebyrer» innen seks måneder. 

 
 
 
 
 
 

Frogn KU-27/15 
Rådmannens tilbakemelding - oppfølging av rapport om 
Samhandlingsreformen 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens første tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i 

forvaltningsrapporten «Samhandlingsreformen» til orientering. 

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 31.08.2015: 
Kommunalsjef Fjeld presenterte tilbakemeldingen og svarte deretter på spørsmål fra 
utvalget.  

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.08.2015: 
Kontrollutvalget tar rådmannens første tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i 

forvaltningsrapporten «Samhandlingsreformen» til orientering. 
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Frogn KU-28/15 
Forvaltningsrevisjonsrapport - barnevern 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
I Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern til orientering. 

  
II Forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern legges fram for kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 
 

1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern til 
orientering. 

 
2) Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til
 kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder. 

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 31.08.2015: 
Utvalget diskuterte rapporten og stilte enkelte spørsmål som ble besvart av kommunalsjef 

Neander.   

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.08.2015: 
I Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern til orientering. 

  
II Forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern legges fram for kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 
 

2) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern til 
orientering. 

 
2) Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til
 kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder. 

 
 
 

Frogn KU-29/15 
Revisjonens rapport pr. 31.12.2014 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten pr. 31.12.14 og rådmannens svar av 21.7.15 til 
orientering. 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 31.08.2015: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.08.2015: 
Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten pr. 31.12.14 og rådmannens svar av 21.7.15 til 
orientering. 
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Frogn KU-30/15 
Revisjonens rapport til Kontrollutvalget i Frogn pr 30.04.2015 
 
Sekretariatets innstilling: 
Rapporten fra Follo distriktsrevisjon pr. 30.04.15 tas til orientering.  

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 31.08.2015: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.08.2015: 
Rapporten fra Follo distriktsrevisjon pr. 30.04.15 tas til orientering.  

 
 
 
 

Frogn KU-31/15 
Oppfølging av kommunestyrevedtak og revisors arbeid 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.  

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 31.08.2015: 
Rådmannen kommenterte saken før utvalget åpnet for diskusjon.  

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.08.2015: 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.  

 
 
 

Frogn KU-32/15 
Innkommen sak angående rådmannens vitnemål i rettsak 
 
Sekretariatets innstilling: 
Henvendelsen angående rådmannens vitnemål i rettssak, tas ikke opp til behandling i 
kontrollutvalget.  

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 31.08.2015: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.08.2015: 
Henvendelsen angående rådmannens vitnemål i rettssak, tas ikke opp til behandling i 
kontrollutvalget.  
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Frogn KU-33/15 
Dialog og presentasjon regnskapsrevisor KPMG 
 
Sekretariatets innstilling: 
Dialogen og presentasjonen av ny revisor tas til orientering.  

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 31.08.2015: 
Moa fra KPMG presenterte seg for utvalget. 

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.08.2015: 
Dialogen og presentasjonen av ny revisor tas til orientering.  
 

 
 
 
 

Frogn KU-34/15 
Revisjonsplan 2015 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar KPMGs revisjonsplan for 2015 til orientering. 

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 31.08.2015: 
Moa fra KPMG presenterte hovedpunkter fra revisjonsplanen. 

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.08.2015: 
Kontrollutvalget tar KPMGs revisjonsplan for 2015 til orientering. 

 
 
 
 

Frogn KU-35/15 
Budsjett kontroll og tilsyn 2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
1. Frogn kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2016 foreslås budsjettert til  
       kr. 1 610 000 
 
2.    I 2016 gjennomføres to forvaltningsrevisjonsprosjekter og overordnet analyse. 
 
3.   Saken oversendes Frogn kommune og skal inngå i kommunens budsjett for  
       2016. 
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Frogn kontrollutvalgs behandling 31.08.2015: 
Sekretæren presenterte budsjettforslaget.  

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.08.2015: 
1. Frogn kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2016 foreslås budsjettert til  
       kr. 1 610 000 
 
2.    I 2016 gjennomføres to forvaltningsrevisjonsprosjekter og overordnet analyse. 
 
3.   Saken oversendes Frogn kommune og skal inngå i kommunens budsjett for  
       2016. 
 
 
 
 

Frogn KU-36/15 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 31.08.2015: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 31.08.2015: 
Sakene tas til orientering.  

 
 


