
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no  

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 19.04.2017 kl. 16:00 
Sted: Oscarsborg 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5 
  
Møtende medlemmer:  
Knut Erik Robertsen (Ap), Øyvind Solli (H), Eva Jorun Bækken Haugen (H), Helge 
G. Simonsen (V) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Marit Alice Østigard (H) møtte for Tom Lennart Pedersen (PP) 
 
Ikke møtt:  
Tom Lennart Pedersen (PP) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Harald K. Hermansen, rådmann 
Wenche Korpberget, enhetsleder  personal, organisasjon og politikk (sak 9/17) 
Line Gulbrandsen, rådgiver (sak 7/17 og 8/17) 
 
Fra kommunestyret møtte: 
Odd Haktor Slåke, ordfører (sak 6/17) 
 
Fra KPMG møtte: 
Rune Johansen, regnskapsrevisor 
 
Møtesekretær: 
Lene H. Lilleheier (FIKS) 
 
Diverse merknader: 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 6/17, 9/17, 8/17, 10/17, 7/17, 11/17 
 
Møteprotokoll godkjent 26.04.2017 
 
 
Knut Erik Robertsen 
leder 

Øyvind Solli 
nestleder 

  
 

http://www.follofiks.no/
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

6/17 17/00114-1 Habilitet og etikk ved behandling av 
områderegulering Gamle Drøbak 

3 

7/17 16/00089-11 Rådmannens rapport - saksbehandlersaken - 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 

4 

8/17 17/00042-2 Henvendelse til kontrollutvalget angående 
saksbehandling Furuveien 1 

 

9/17 17/00051-5 Rådmannens redegjørelse - arbeidsmiljø og 
turnover i Frogn kommune 

5 

10/17 17/00035-4 Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon 2017 6 

11/17 17/00061-1 Orienteringssaker 27. mars 2017 7 

Eventuelt 
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Saker til behandling  

Frogn KU-6/17 
Habilitet og etikk ved behandling av områderegulering Gamle 
Drøbak 
 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget kan ikke se at det er grunnlag for ytterligere undersøkelser i denne 
saken.  
 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 19.04.2017: 
 
 
Helge Simonsen fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet undersøke hvorvidt ordfører Slåke har handlet i strid 
med Forvaltningsloven i sin håndtering av prosessen rundt sak områderegulering 
Gamle Drøbak.  
 
Votering: 
Ved alternativ votering over innstillingen og forslaget fra Simonsen, ble sekretariatets 
innstilling vedtatt med 4 mot 1 stemme (1=Simonsen).  
 
 
Knut Erik Robertsen hadde følgende protokolltilførsel: 
 
Selv om saken avsluttes gir den grunnlag for noen refleksjoner: 
 
1. De prinsipielle sider ved politikeres deltagelse i det alminnelige ordskiftet om saker 
hvor vedkommende er inhabil burde drøftes i de ulike partigruppene, som eventuelt 
bør utarbeide interne kjøreregler for slike situasjoner. 
 
2. Administrasjonen kan påse at problemstillingen blir belyst når etikk og inhabilitet 
blir diskutert på dialogseminarene. 
 
3. Kontrollutvalget kan spille inn at temaet bør omtales i forbindelse med bestillingen 
av forvaltningsrevisjonen om etikk. 
 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 19.04.2017: 
Kontrollutvalget kan ikke se at det er grunnlag for ytterligere undersøkelser i denne 
saken.  
 
 
[Lagre]  
 



  
Frogn kontrollutvalg 19.04.2017 Side 4 av 8 

  

Frogn KU-7/17 
Rådmannens rapport - saksbehandlersaken 
 
 
Saksdokumentet er unntatt etter offentleglova § 13 og 24 jf. Fvl. §13.1 
 
 
 
Sekretariatets innstilling: 
I Møtet lukkes under behandlingen av sak 7/17 i medhold av kommuneloven § 

31.2 jf. Fvl.§ 13.1. 
 
II Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Rådmannen bes om å følge opp forbedringspunktene i rapporten og melde 
tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen 12 måneder. 

 
Forslag  
Knut Erik Robertsen fremmet følgende forslag til punkt I: «Møtet lukkes ikke under 
behandlingen av sak 7/17, under forutsetning av at taushetsbelagte opplysninger 
ikke blir omtalt.» 
 
Votering: I – Forslaget fra Robertsen ble enstemmig vedtatt. 
       II – Innstillingen ble enstemmig vedtatt.   
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak: 
I Møtet lukkes ikke under behandlingen av sak 7/17, under forutsetning av at 

taushetsbelagte opplysninger ikke blir omtalt. 
 
 
II  Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Rådmannen bes om å følge opp forbedringspunktene i rapporten og melde 
tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen 12 måneder. 

 
 
 
 

Frogn KU-8/17 
Henvendelse til kontrollutvalget angående saksbehandling 
Furuveien 1 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget mener det ikke er grunnlag for nærmere undersøkelser i denne 
saken. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 19.04.2017: 
Rådgiver Line Gulbrandsen og rådmann Harald Hermansen svarte på utvalgets 
spørsmål. 



  
Frogn kontrollutvalg 19.04.2017 Side 5 av 8 

  

 
Innkommet forslag fra Eva Jorun B. Haugen: 
Kontrollutvalget kan ikke se at det er grunnlag for nærmere undersøkelser i saken, 
og tar rådmannens redegjørelse til orientering.  
 
Votering:  
Innkommet forslag fra Haugen ble enstemmig vedtatt.  
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 19.04.2017: 
Kontrollutvalget kan ikke se at det er grunnlag for nærmere undersøkelser i saken, 
og tar rådmannens redegjørelse til orientering.  
 
 
[Lagre]  
 
Frogn KU-9/17 

Rådmannens redegjørelse - arbeidsmiljø og turnover i Frogn 
kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
Redegjørelsen fra rådmannen om arbeidsmiljø og turnover i Frogn kommune tas til 
orientering.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 19.04.2017: 
Enhetslederen og rådmannen svarte på utvalgets spørsmål. 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 19.04.2017: 
Redegjørelsen fra rådmannen om arbeidsmiljø og turnover i Frogn kommune tas til 
orientering.  
 
[Lagre]  
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Frogn KU-10/17 
Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger 
for forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2017. 

2. Sekretariatet bes invitere 3 selskap til å gi et samlet tilbud om 
gjennomføringen av begge prosjektene. 

3. Tilbudene skal vektes etter følgende fordeling: 
1. Pris/totalkostnad 40 – 70% 
2. Kvalitet 30 – 60 % 

 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 19.04.2017: 
 
Forvaltningsrevisjon – etikk og habilitet: 
Utvalget ba sekretariatet innarbeide en problemstilling som dekker  
Etikk /habilitet jf. problemstillingen fra sak 6/17. 
 
Utvalget ba sekretariatet vurdere å invitere 4 selskap til konkurransen. 
  
Votering: Innstilingen med tilleggene som kom fram under behandlingen ble 
enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 19.04.2017: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger 
for forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2017, med tillegget som kom frem i 
møtet. 

2. Sekretariatet bes invitere 3 - 4 selskap til å gi et samlet tilbud om 
gjennomføringen av begge prosjektene. 

3. Tilbudene skal vektes etter følgende fordeling: 
Pris/totalkostnad 40 – 70% 
Kvalitet 30 – 60 % 

 
 
 
 
[Lagre]  
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Frogn KU-11/17 
Orienteringssaker 27. mars 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 19.04.2017: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 19.04.2017: 
Sakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
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Eventuelt 

Barnevern  
Eva Jorun B. Haugen fremmet forslag om å sende tre spørsmål om kommunens 
barnevern til rådmannen. 
 
Forslaget ble delt ut i møtet, og legges ved saken. 
 
Votering: Forslaget fra Haugen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 19.04.2017: 
Kontrollutvalget oversender spørsmålene om barnevern til rådmannen, og ber om 
skriftlig svar til sitt møte i juni d.å. 


