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MØTEPROTOKOLL 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 08.12.2015 kl. 19:00 – 20:20  
Sted: Kommunestyresalen - Fraunar  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Knut Erik Robertsen, Eva Jorun Bækken Haugen, Tom Lennart Pedersen  
 
Møtende varamedlemmer: 
Marit Alice Østigard møtte for Øyvind Solli, Irene Myrbostad møtte for Helge G. 
Simonsen  
 
Forfall: 
Øyvind Solli 
Helge G. Simonsen 
 
Fra KPMG møtte: 
Rune Johansen 
 
Møtesekretær: 
Lene H. Lilleheier (FIKS) 
 
Diverse merknader: 
Medlemmene ble varslet om flytting av møtet den 5. desember.  
 
Marit A. Østigard skriver under protokollen i nestleders fravær. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 11.12.2015 
 
 
 
Knut Erik Robertsen/s./ Marit Østigard/s./ 
Leder                                                                                                  
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44/15 Rådmannens oppfølging - forvaltningsrapport vann og avløp 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp i Frogn kommune til orientering. 

 

Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp i Frogn kommune til 

orientering. 

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 08.12.2015: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 08.12.2015: 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp i Frogn kommune til orientering. 

 

Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten om vann og avløp i Frogn kommune til 

orientering. 

  
 
 

45/15 Rådmannens redegjørelse: System for avviksrapportering og 
oppfølging av vedtak 
 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 08.12.2015: 
 
Innkommet forslag fra Robertsen: Saken utsettes til neste møte. 
 
Votering: Forslaget fra Robertsen ble enstemmig vedtatt.  
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 08.12.2015: 
Saken utsettes til neste møte. 
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46/15 Rapport om selskapskontrollen 2015 
 
Sekretariatets innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll 2015 til orientering. 
 
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 

Kommunestyret ber sin eierrepresentant i selskapene følge opp  
rapporten.  

 
 

Frogn kontrollutvalgs behandling 08.12.2015: 
 
Innkommet forslag fra Haugen :  
Kommunestyret understreker at selskapene selv må vedta relevante 

retningslinjer for at de skal bli formelt gjeldende.  

 
Votering: Innstillingen med tillegg av Haugen sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  

 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 08.12.2015: 
1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll 2015 til orientering. 
 
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 

 Kommunestyret ber sin eierrepresentant i selskapene følge opp  
      rapporten.  
 

 Kommunestyret understreker at selskapene selv må vedta relevante  

retningslinjer for at de skal bli formelt gjeldende. 

 
 
47/15 

 
 
Tema forvaltningsrevisjon 2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken ble lagt frem uten innstilling. 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 08.12.2015: 
 
Innkommet forslag: «PPT» og «Oppfølging av vedtak i folkevalgte organer, 

herunder: hvordan administrasjonen kommuniserer med innbyggerne» 

 
Votering: Innkommet forslag ble enstemmig vedtatt 

 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 08.12.2015: 
Kontrollutvalget vil gjennomføre forvaltningsrevisjoner innen følgende områder i 
2016:  
 
1. Oppfølging av vedtak i folkevalgte organer. 
    - Hvordan kommuniserer administrasjonen med innbyggerne? 
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2. PPT  
 
Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for 
prosjektene. 
 
 

48/15 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - fremdriftsplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sekretariatet bes om å invitere 3 selskaper til å levere et tilbud om overordnet  

analyse for forvaltningsrevisjon, jf. saksutredningen. Dersom kontrollutvalget i 

Vestby er enig, utlyses det en felles konkurranse.  

 

For øvrig slutter utvalget seg til framdriftsplanen for overordnet analyse.  

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 08.12.2015: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 08.12.2015: 
Sekretariatet bes om å invitere 3 selskaper til å levere et tilbud om overordnet  

analyse for forvaltningsrevisjon, jf. saksutredningen. Dersom kontrollutvalget i 

Vestby er enig, utlyses det en felles konkurranse.  

 

For øvrig slutter utvalget seg til framdriftsplanen for overordnet analyse.  

 
 

49/15 Kurs og opplæring 2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken ble lagt frem uten innstilling om hvem som skal delta. 

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 08.12.2015: 
 
Innkommet forslag:  
1. Samtlige av utvalgets faste medlemmer deltar på NKRF konferansen 

2.  Leder og nestleder deltar på FKT-konferansen.   

 
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Sekretariatet undersøker muligheten for å invitere med 1. vararepresentantene 
på Oppstartskonferansen i Strømstad 14. – 15. januar. 

 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 08.12.2015: 
1. Samtlige av utvalgets faste medlemmer deltar på NKRF-konferansen 2016 

2.  Leder og nestleder deltar på FKT-konferansen 2016. 
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50/15 Kontrollutvalgets møteplan 2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt i 2016. Alle dager fra 
kl.1400 
 
Mandag 1. februar  
Mandag 7. mars 
Mandag 9. mai 
Mandag 13. juni 
 
Mandag 12. september 
Mandag 7. november 
Tirsdag 6. desember 

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 08.12.2015: 
Innkommet forslag: Møtet i juni avholdes den 6.6 i stedet for den 13.6.  
 
Votering: Innstillingen med tillegg av innkommet forslag ble enstemmig vedtatt 

 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 08.12.2015: 
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt i 2016. Alle dager fra 
kl.1400 
 
Mandag 1. februar  
Mandag 7. mars 
Mandag 9. mai 
Mandag 6. juni 
 
Mandag 12. september 
Mandag 7. november 
Tirsdag 6. desember 

 
 

51/15 Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering.  
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 08.12.2015: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 08.12.2015: 

       Sakene tas til orientering. 


