
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 05.03.2018 kl. 14:00 
Sted: Fraunar 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5 
  
Møtende medlemmer:  
Knut Erik Robertsen (AP) leder, Øyvind Solli (H) nestleder, Tom Lennart Pedersen 
(PP), Helge G. Simonsen (V) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Bjørn M. Birkeland (H) for Eva Jorun Bækken Haugen (H) 
 
Forfall:  
Eva Jorun Bækken Haugen (H) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Randi Margrethe Tornås, kommunalsjef Miljø, eiendom og teknisk drift (under sak 
7/18) 
Pernille Sandemose, naturforvalter (under sak 7/18) 
Otto Schacht, enhetsleder Enhet for teknisk drift og forvaltning (under sak 7/18) 
 
Fra KPMG AS møtte: 
Rune Johansen, regnskapsrevisor 
 
Møtesekretær: 
Lene H. Lilleheier (FIKS) 
 
Diverse merknader: 
Helge Simonsen meldte inn en sak til eventuelt 
 
Møteprotokoll godkjent 14.05.2018 
 
 
 
 

Knut Erik Robertsen /s./  Øyvind Solli/s./ 
Leder  Nestleder 
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

7/18 18/00040-10 Rådmannens redegjørelse vedrørende 
skjøtselsplaner og skjøtsel av friområdet ved Nordre 
Rånås dam 

3 

8/18 18/00018-3 Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon 2018 4 

9/18 18/00052-1 Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor 5 

10/18 17/00261-8 Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor - 
prosjektplan  

6 

11/18 18/00060-1 Kurs og opplæring fra revisor 7 

12/18 18/00051-1 Orienteringssaker 8 

Eventuelt 
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Frogn KU-7/18 
Rådmannens redegjørelse vedrørende skjøtselsplaner og skjøtsel 
av friområdet ved Nordre Rånås dam 
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om skjøtselsplaner til 
orientering. 
 

2. Kontrollutvalget er ikke rett organ for å vurdere om det er brudd på 
skjøtselsavtaler. 

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 05.03.2018: 
Representantene fra administrasjonen svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 05.03.2018: 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om skjøtselsplaner til 
orientering. 
 

2. Kontrollutvalget er ikke rett organ for å vurdere om det er brudd på 
skjøtselsavtaler. 
 

 
 
 
 
  



  
Frogn kontrollutvalg 05.03.2018 Side 4 av 9 

  

Frogn KU-8/18 
Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger 
for forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2018.  
 

2. Sekretariatet bes invitere tre selskap til å gi et samlet tilbud om 
gjennomføringen av begge prosjektene.  

 
3. Tilbudene skal vektes etter følgende fordeling:  

1. Pris/totalkostnad 60%  
2. Kvalitet 40%  

 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 05.03.2018: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 05.03.2018: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger 
for forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2018.  
 

2. Sekretariatet bes invitere tre selskap til å gi et samlet tilbud om 
gjennomføringen av begge prosjektene.  

 
3. Tilbudene skal vektes etter følgende fordeling:  

1. Pris/totalkostnad 60%  
2. Kvalitet 40%  
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Frogn KU-9/18 
Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor 
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget finner de ordninger som er etablert for å ivareta utvalgets 
påseansvar overfor revisor tilfredsstillende, og tar saken til orientering. 
 

2. Utvalget ber om at sekretariatet for fremtiden fremmer en sak om 
påseansvaret ved begynnelsen og halvveis i valgperioden til kontrollutvalget. 

 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 05.03.2018: 
Kontrollutvalget ba om at saken legges fram høsten 2018 i forbindelse med 
konkurranseutsetting av revisjonen.  
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 05.03.2018: 

1. Kontrollutvalget finner de ordninger som er etablert for å ivareta utvalgets 
påseansvar overfor revisor tilfredsstillende, og tar saken til orientering. 
 

2. Utvalget ber om at sekretariatet for fremtiden fremmer en sak om 
påseansvaret ved begynnelsen og halvveis i valgperioden til kontrollutvalget. 
Høsten.  
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Frogn KU-10/18 
Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor - prosjektplan  
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget tar prosjektplanen om forvaltningsrevisjon av Follo 
landbrukskontor, og Ås kontrollutvalg sitt vedtak i saken til orientering. 
 

2. Sekretariatet bes om å orientere kontrollutvalget i Ås når kommunestyret i 
Frogn har fattet vedtak om finansiering av prosjektet. 

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 05.03.2018: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 05.03.2018: 

1. Kontrollutvalget tar prosjektplanen om forvaltningsrevisjon av Follo 
landbrukskontor, og Ås kontrollutvalg sitt vedtak i saken til orientering. 
 

2. Sekretariatet bes om å orientere kontrollutvalget i Ås når kommunestyret i 
Frogn har fattet vedtak om finansiering av prosjektet. 
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Frogn KU-11/18 
Kurs og opplæring fra revisor 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling fra sekretariatet.  
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 05.03.2018: 
 
Votering: Vedtaket nedenfor fikk enstemmig tilslutning. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 05.03.2018: 
Revisor gir følgende kurs og opplæring i tilknytning til kontrollutvalgets møter 
 
14. mai 2018:  Kommuneregnskapet 30 minutter 
18. juni 2018:  Regnskap og budsjett 1 ½ time 
27. august 2018:  Forvaltningsrevisjon 1 ½ time 
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Frogn KU-12/18 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 05.03.2018: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 05.03.2018: 
Sakene tas til orientering. 
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Eventuelt 

Helge Simonsen la fra fram følgende skriftlige forslag: 
 
«Spørsmål til rådmannen fra Frogn kontrollutvalg 
 
Frogn kommune har igangsatt, men ikke fullført tre større byggeprosjekter; 
Smia, 
Bølgen badeland  
rehabilitering av mannskapsboligen på Kopås. 
 
Det synes som om ingen av de tre prosjektene har gått etter planene. 
Hva mener rådmenn er årsaken til dette? 
 
I pressen er det kommet fram at flere kunstgressbaner avgir miljøskadelige stoffer, 
slik at spesielle renseanlegg må installeres. Gjelder dette også kunstgressbanene i 
Frogn?» 
 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 05.03.2018: 
 
Forslag fra Knut Erik Robertsen: 
Innkommet forslag fra Helge Simonsen med spørsmål til rådmannen tas ikke opp til 
behandling i kontrollutvalget. 
 
Votering: Ved alternativ votering over forslaget til Simonsen og forslaget til 
Robertsen, ble Robertsen sitt forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme (1= Simonsen)  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 05.03.2018: 
Innkommet forslaget fra Helge Simonsen med spørsmål til rådmannen tas ikke opp til 
behandling i kontrollutvalget. 
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