MØTEPROTOKOLL
Frogn kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

27.05.2019 kl. 14:00
Møterom Fraunar, Frogn rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.
Møtende medlemmer:
Øyvind Solli (H)nestleder, Eva Jorun Bækken Haugen (H), Helge G. Simonsen (V)
Møtende varamedlemmer:
Aasmund Berg (Ap) for Knut Erik Robertsen (Ap), Bjørn M. Birkeland (H) for Tom
Lennart Pedersen (PP)
Forfall:
Knut Erik Robertsen (Ap) leder, Tom Lennart Pedersen (PP)
Fra administrasjonen møtte:
Fritz Solhaug, kommunalsjef Helse, omsorg og velferd (under sak 18/19)
Ane Nordskar, enhetsleder Ullerud Helsebygg (under sak 19/19)
Fra KPMG AS møtte:
Rune Johansen, Senior Manager (under sak 18/19 – 20/19)
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Møtet ble ledet av nestleder Øyvind Solli.
Det ble meldt 4 saker under Eventuelt.
Behandlingsrekkefølge: sak 19, 18, 20, 21.
Møteprotokoll godkjent 31.05.2019

Øyvind Solli/s./
Møteleder

Saksliste
Side
Saker til behandling
18/19 19/00081-1

Orientering om Forbrukerrådets kommunetest Frogn kommune

3

19/19 19/00080-1

Orientering om Ullerud Helsebygg

4

20/19 18/00126-7

Oppsummering revisjon 2018

5

21/19 19/00015-4

Referat og orienteringer

6

Eventuelt
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Frogn KU-18/19
Orientering om Forbrukerrådets kommunetest - Frogn kommune
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 27.05.2019:
Kommunalsjef Fritz Solhaug orienterte om Frogn kommunes resultater i
Forbrukerrådets kommunetest og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.05.2019:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
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Frogn KU-19/19
Orientering om Ullerud Helsebygg
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 27.05.2019:
Enhetsleder Ane Nordskar orienterte om Ullerud Helsebygg og svarte på spørsmål
fra utvalgets medlemmer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.05.2019:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
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Frogn KU-20/19
Oppsummering revisjon 2018
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar KPMG sin rapport «Frogn kommune. Oppsummering av
revisjonen 2018» til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 27.05.2019:
Senior manager Rune Johansen orienterte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.05.2019:
Kontrollutvalget tar KPMG sin rapport «Frogn kommune. Oppsummering av
revisjonen 2018» til orientering.
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Frogn KU-21/19
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 27.05.2019:
Sekretær viste til referat- og orienteringssakene.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 27.05.2019:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
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Eventuelt

Henvendelse til kontrollutvalget - Angående melding om delegert vedtak Kornveien 15, Frogn kommune
Helge Gert Simonsen tok opp saken.
Det ble vist til kontrollutvalgets behandling av henvendelsen i sitt møte 04.03.19 i sak
8/19. Kontrollutvalget v/FIKS oversendte i e-post, datert 12.03.19, forespørsel til
rådmann om en tilbakemelding på henvendelsen. Kontrollutvalget v/FIKS etterlyste i
e-post, datert 10.05.19, svar fra rådmann på forespørselen.
Rådmann svarte i e-post, datert 20.05.19, følgende:
«Beklager sen tilbakemeldingen. Dessverre ser det ut til at vi ikke vil klare å komme i
mål med en redegjørelse til denne møterunden. Jeg beklager dette.»

Helge Gert Simonsen fremmet følgende forslag:
«Kontrollutvalget beklager at rådmannen ikke har maktet å utarbeide en sak om
Kornveien 15, slik utvalget tidligere har bedt om.
Kontrollutvalget forventer at det til neste møte foreligger en slik saksframstilling.
Utvalget ønsker også at dette relateres til Arkivloven.»
Votering
Forslag fra Helge Gert Simonsen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kontrollutvalget beklager at rådmannen ikke har maktet å utarbeide en sak om
Kornveien 15, slik utvalget tidligere har bedt om.
Kontrollutvalget forventer at det til neste møte foreligger en slik saksframstilling.
Utvalget ønsker også at dette relateres til Arkivloven.

Nedlegging av Drøbak trafikkstasjon
Aasmund Berg tok opp saken og viste til artikkel i Akershus Amtstidende 24.mai
2019. Det er i artikkelen påpekt
«at trafikkstasjonen i Drøbak ligger i et område der Frogn kommune har utviklingsplaner og
ønske om annen bruk i framtiden. Og at det derfor ikke vil være aktuelt å forlenge leieavtalen
på stasjonen når denne går ut i slutten av 2023.»

Utviklingsplan for området er under behandling og ikke vedtatt av Frogn kommune.
Utvalget fant det mest hensiktsmessig at utvalgets medlemmer kontakter sine
respektive partigrupper og tar opp saken som spørsmål i kommunestyret.
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Status byggesaksbehandling
Møteleder tok opp saken og viste til at kontrollutvalget fikk en orientering om status
for byggesaksbehandling i møtet 10.12.18.
Møteleder fremmet følgende forslag:
«Kontrollutvalget ønsker en orientering om status byggesaksbehandling i neste
møte.»
Votering
Forslag fra møteleder ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kontrollutvalget ønsker en orientering om status byggesaksbehandling i neste møte.

Status etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS
Kontrollsekretær tok opp saken. Det ble vist til møte mellom styreledere og daglige
ledere i Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat (FIKS),
Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn IS (KUBIS) og Romerike
Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS), mandag 27.mai 2019.
Utredning og utkast til selskapsavtale for det nye selskapet Viken
Kontrollutvalgssekretariat IKS vil bli lagt frem som sak for styret i FIKS 13.06.19.
Styret i FIKS vil oversende saken til de kommuner som fremdeles er deltakere i FIKS
(Enebakk, Frogn, Vestby og Ås) samt Nesodden.

Møtet hevet kl. 16:10
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