
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 29.10.2018 kl. 14:00 
Sted: Møterom Fraunar, Frogn rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Knut Erik Robertsen (AP) leder, Øyvind Solli (H) nestleder, Eva Jorun Bækken 
Haugen (H), Helge Gert Simonsen (V) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
Tom Lennart Pedersen (PP). Forfall var ikke meldt. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
ingen 
 
Fra KPMG AS møtte: 
Rune Johansen, Manager (under sakene 28/18 og 29/18) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. Helge Gert Simonsen hadde sendt inn en 
protokolltilførsel vedrørende protokoll fra møtet 27.8.19. 
 
Møtet ble startet med kurs i regnskap og budsjett v/manager Rune Johansen, 
KPMG AS. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 05.11.2018 
 
 
 

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

Saker til behandling 

28/18 18/00126-2 Revisjonsplan 2018 3 

29/18 18/00152-1 Status forvaltningsrevisjon 2012 - 2018 4 

30/18 18/00134-2 Frogn kommune - Kjøp av revisjonstjenester 5 

31/18 18/00145-1 Møteplan 2019 6 

32/18 18/00080-3 Referat og orienteringer 7 

Eventuelt 
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Frogn KU-28/18 
Revisjonsplan 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2018 til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 29.10.2018: 
Manager i KPMG AS, Rune Johansen, presenterte revisjonsplanen og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 29.10.2018: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2018 til orientering. 
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Frogn KU-29/18 
Status forvaltningsrevisjon 2012 - 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 29.10.2018: 
Leder innledet og orienterte. 
 
Eva Jorun Bækken Haugen fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen om tilbakerapportering av følgende saker innen 
30.11.2018: IKT sikkerhet og drift med frist 12.5.2018 og Etikk og habilitet med forfall 
12.9.2018. 
 
Leder fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Kontrollutvalget ber rådmann om en oversikt over byggesaker fordelt ut i fra 
saksbehandlingstid, med særskilt fokus på saker med lovfestede frister; hvor mange 
saker som er behandlet innenfor fristen, hvor mange saker som er behandlet etter 
fristen samt lengste saksbehandlingstid. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Eva Jorun Bækken Haugen sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Leder sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 29.10.2018: 
 
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om tilbakerapportering av følgende saker innen 

30.11.2018: IKT sikkerhet og drift med frist 12.5.2018 og Etikk og habilitet med 
forfall 12.9.2018. 

3. Kontrollutvalget ber rådmann om en oversikt over byggesaker fordelt ut i fra 
saksbehandlingstid, med særskilt fokus på saker med lovfestede frister; hvor 
mange saker som er behandlet innenfor fristen, hvor mange saker som er 
behandlet etter fristen samt lengste saksbehandlingstid. 
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Frogn KU-30/18 
Frogn kommune - Kjøp av revisjonstjenester 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 29.10.2018: 
Leder innledet og orienterte. 
Sekretær orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Leder fremmet følgende forslag, sml. saksframleggets alternativ 3B: 
 
1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenestene ut på anbud fra og med 

regnskapsåret 2019.  
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene 

hver for seg og innstille overfor kommunestyret på valg av revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Det forutsettes at rådmann bistår 
kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen.  

3. Kommunestyret forutsetter at avtale med regnskapsrevisor skal skje etter avtale 
om 2 år med mulighet for 1+1 års opsjon.  

4. Kommunestyret forutsetter at avtale med forvaltningsrevisor skal skje årlig. 
  

Votering: 
Leder sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 29.10.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenestene ut på anbud fra og med 

regnskapsåret 2019.  
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene 

hver for seg og innstille overfor kommunestyret på valg av revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Det forutsettes at rådmann bistår 
kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen.  

3. Kommunestyret forutsetter at avtale med regnskapsrevisor skal skje etter avtale 
om 2 år med mulighet for 1+1 års opsjon.  

4. Kommunestyret forutsetter at avtale med forvaltningsrevisor skal skje årlig.  
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Frogn KU-31/18 
Møteplan 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2019: 
 
1.halvår 2019 
Mandag 21.januar 
Mandag 4.mars 
Mandag 29.april 
Mandag 27.mai 
 
2.halvår 2019 
Mandag 26.august 
Mandag 28.oktober (konstituering av nytt kontrollutvalg) 
Mandag 2.desember 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 14:00 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 29.10.2018: 
Leder orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 29.10.2018: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2019: 
 
1.halvår 2019 
Mandag 21.januar 
Mandag 4.mars 
Mandag 29.april 
Mandag 27.mai 
 
2.halvår 2019 
Mandag 26.august 
Mandag 28.oktober (konstituering av nytt kontrollutvalg) 
Mandag 2.desember 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 14:00 
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Frogn KU-32/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 29.10.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
 

OS 21/18 Protokoll Frogn KU 27.8.18 
 Protokolltilførsel fra Helge Gert Simonsen: 
 En møteprotokoll skal dokumentere hva som ble besluttet i møtet. Et 

møtereferat skal dokumentere de viktigste argumentene (for/mot) det som 
ble besluttet. 
Protollen fra møtet 27. august er dessverre ingen av delene og må derfor 
avvises. 
 
Godkjenningsprosedyren har vært at forslag til protokoll sendes per epost til 
medlemmene med frist for protest/kommentar. Dette er i strid med vanlige 
regler for organisasjonspraksis, men er stilltiende akseptert fordi 
protokollene har vært rene vedtaksprotokoller og derfor uproblematiske. 
 
Ovennevnte protokoll er en slags hybrid som dels omhandler formannens 
oppfatning i en sak som formelt ikke ble behandlet (forvaltningsprosjekt), 
samt egenpresentasjon av utvalgets medlemmer – som ikke fant sted. 
 
Protokollen avvises. 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 29.10.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Faglig forum 2018 
Eva Jorun Bækken Haugen tok opp saken og orienterte om følgende tema: 
 
1.GDPR/Ny personopplysningslov 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann om status for Frogn kommunes 
arbeid med GDPR samt om personvernombud er på plass, herunder vedkommende 
sin rolle og oppgaver. 
 
2.Ny kommunelov 
Kontrollutvalgets rolle blir styrket, mer fokus på samordning av tilsyn mellom 
kontrollutvalg/revisjon, fylkesmann og andre tilsynsmyndigheter. 
 
 
Bemanningssituasjonen i FIKS 
Sekretær orienterte. Rådgiver har sagt opp og en er i prosess med å tilsette ny 
rådgiver. Søknadsfrist var 26.10.18. 
Styreleder og daglig leder har vært i møte med styreleder og daglig leder i ROKUS 
om samarbeid/fusjon. 
FIKS har mottatt tilbud om kjøp av sekretærbistand fra ROKUS. 
Styret i FIKS vil ta stilling til saken. 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 16:51. 
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