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MØTEPROTOKOLL 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 08.06.2015 kl. 16:30 – 17:40  
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) (sakene: 21/15, 24/15, 25/15) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Jorunn Holter (sak 22/15) 
 
Fra kommunestyret møtte: 
Thore Vestby, ordfører 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Harald K. Hermansen, rådmann (sak 21/15 og 22/15) 
Christian Ingolfsrud, avdelingsleder byggesak (sak 21/15) 
Vegard Arnesen, arkivleder (sak 22/15) 
Wenche Korpberget, enhetsleder (sak 22/15) 
 
Møtesekretær: 
Lene H. Lilleheier, FIKS 
 
Diverse merknader: 
Helge Simonsen hadde på forhånd varslet om at han bare kunne delta på deler av 
møtet. Varamedlem Jorunn Holter tiltrådte da han forlot møtet.  
 
Møteprotokoll godkjent 11.06.2015 
 
 
 
Ludolf Bjelland Tone Merete Hansen 
Leder/s./ Nestleder/s./ 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

21/15 Dialog med rådmannen om byggesaksbehandlingen 3 

22/15 Avviksrapportering/oppfølging av vedtak 3 

23/15 Dialog og presentasjon regnskapsrevisor KPMG 4 

24/15 Forslag oppfølgingspunkter - NKRF-konferansen 2015 4 

25/15 Orienteringssaker 4 

Eventuelt 
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Frogn KU-21/15 
Dialog med rådmannen om byggesaksbehandlingen 
 
Sekretariatets innstilling: 
Dialogen med rådmannen om kommunens byggesaksbehandling og oppfølgingen av 
anbefalingene i rapporten om byggesaksbehandlingen fra 2012 tas til orientering. 

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 08.06.2015: 
Rådmannen ga en kort redegjørelse, og svarte deretter på utvalgets spørsmål sammen med 
avdelingsleder i byggesaksavdelingen.  
 
På spørsmål om oppfølgingen av anbefalingspunkt 4. Brukerundersøkelser og 
serviceerklæringer, svarte rådmannen at det ikke er jobbet videre med saken siden forrige 
tilbakemelding til kontrollutvalget. Utvalgets leder pekte på at brukerundersøkelser var et av 
punktene Kommunestyrets var spesielt opptatt av da de behandlet rapporten, og ba 
rådmannen følge opp anbefalingspunket.  

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 08.06.2015: 
Dialogen med rådmannen om kommunens byggesaksbehandling og oppfølgingen av 
anbefalingene i rapporten om byggesaksbehandlingen fra 2012 tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 

Frogn KU-22/15 
Avviksrapportering/oppfølging av vedtak 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.  

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 08.06.2015: 
Arkivleder presenterte den nye vedtaksoppfølgingsmodulen i sak- og arkivsystemet.  

 

Under spørsmålsrunden ble det klart at systemet ikke er tilgjengelig for andre enn 

kommunens ansatte. Utvalgets medlemmer minnet om at kontrollutvalgets hovedanliggende 

blant annet var at rapporteringen skulle gjøres tilgjengelig for politikere og innbyggere.  

 
Forslag fra Ludolf Bjelland: Kontrollutvalget ber rådmannen jobbe videre med saken, 

slik at politikere og innbyggere får tilgang til informasjon om oppfølgingen av 

vedtak/avviksrapportering.  

 
Votering: Forsalget fra Bjelland ble enstemmig vedtatt.  

 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 08.06.2015: 
Kontrollutvalget ber rådmannen jobbe videre med saken, slik at politikere og innbyggere får 

tilgang til informasjon om oppfølgingen av vedtak/avviksrapportering.  
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Frogn KU-23/15 
Dialog og presentasjon regnskapsrevisor KPMG 
 
Sekretariatets innstilling: 
Dialogen og presentasjonen av ny revisor tas til orientering.  

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 08.06.2015: 
Utvalgets leder orienterte om at revisor var forhindret fra å komme. Saken utsettes derfor til 
neste møte. 

 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 08.06.2015: 
Saken utsettes til neste møte. 

 
 
 
 
 

Frogn KU-24/15 
Forslag oppfølgingspunkter - NKRF-konferansen 2015 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse til orientering.  

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 08.06.2015: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 08.06.2015: 
Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse til orientering.  

 
 
 
 

Frogn KU-25/15 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 08.06.2015: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 08.06.2015: 
Sakene tas til orientering.  
 
 


