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MØTEPROTOKOLL 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 11.05.2015 kl. 16:30 – 19:40  
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) 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Harald K. Hermansen, rådmann (sakene 13,14,15,16,17 og eventuelt) 
Jo-Ragnar Finserås, økonomisjef (sakene 13 og 14) 
Bjørn Nordvik, prosjektleder (Sakene 14 og 15) 
Vegard Arnesen, arkivleder (Sak 16) 
Wenche Korpberget, enhetsleder (Sak 17) 
 
Fra kommunestyret møtte: 
Thore Vestby, ordfører 
 
 
Fra Follo distriktsrevisjon møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
Bjørn Tore Nedregård, forvaltningsrevisor 
Didrik Hjort, forvaltningsrevisor 
 
Møtesekretær: 
Lene H. Lilleheier 
 
Diverse merknader: 
Kvistad og Bjelland meldte inn hver sin sak til eventuelt.  
 
 
Møteprotokoll godkjent 13.05.2015 
 
 
 
Ludolf Bjelland/s./ Tone Merete Hansen/s./ 
Leder nestleder 
 

http://www.follofiks.no/
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innkjøpsordninger 
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15/15 Bruk av spesialmaterialer i kommunale byggeprosjekter 4 

16/15 Avviksrapportering/oppfølging av vedtak  5 

17/15 Forvaltningsrevisjonsrapport - Beredskap 5 

18/15 Forvaltningsrevisjonsrapport - Selskapskontroll Follo Ren IKS 6 

19/15 Selskapskontroll 2015 7 

20/15 Orienteringssaker 7 

Eventuelt 

  



Frogn kontrollutvalg 11.05.2015 Side 3 av 8 
 

Frogn KU-13/15 
Frogn kommunes årsmelding og årsregnskap 2014 
 
Sekretariatets innstilling: 
 

Kontrollutvalgets uttalelse om Frogn kommunes årsregnskap for 2014: 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra 

Follo distriktsrevisjon datert 17. april 2015 og årsmeldingen for 2014.  

 

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold og 

presiseringer.  

 

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Frogn kommunes årsregnskap 

for 2014. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Frogn 

kommune for 2014. 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 11.05.2015: 
 
Økonomisjefen presenterte hovedpunkter fra årsregnskapet. Revisjonssjefen kommenterte 

deretter revisjonsberetningen, og varslet om at kontrollutvalget vil motta et revisjonsbrev. 

 

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 11.05.2015: 
 

Kontrollutvalgets uttalelse om Frogn kommunes årsregnskap for 2014: 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra 

Follo distriktsrevisjon datert 17. april 2015 og årsmeldingen for 2014.  

 

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold og 

presiseringer.  

 

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Frogn kommunes årsregnskap 

for 2014. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Frogn 

kommune for 2014. 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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Frogn KU-14/15 
Dialog med rådmann og ordfører om kommunens 
innkjøpsordninger 
 
Sekretariatets innstilling: 
Dialogen med ordfører og rådmann om kommunens innkjøpsrutiner tas til orientering. 

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 11.05.2015: 
Utvalgets leder innledet om bakgrunnen for utvalgets initiativ i saken. Bjørn Nordvik 
orienterte om kommunens krav til leveranderører ved gjennomføring av  
anbudskonkurranser. Rådmannen knyttet enkelte kommentarer til praksisen og 
innkjøpsreglementet og svarte deretter på spørsmål fra utvalget.  

 
Ludolf Bjelland fremmet følgende forslag: Utvalget følger opp saken på nytt etter seks 
måneder.  

 
Votering: Innstillingen med tillegg av Bjelland sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 11.05.2015: 
Dialogen med ordfører og rådmann om kommunens innkjøpsrutiner tas til orientering. 

Kontrollutvalget følger opp saken på nytt etter 6 måneder. 

 
 
 
 

Frogn KU-15/15 
Bruk av spesialmaterialer i kommunale byggeprosjekter 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens orientering om kommunens bruk av spesialmaterialer i 

kommunale byggeprosjekter til orientering.  

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 11.05.2015: 
Utvalgets leder innledet og orienterte om bakgrunnen for utvalgets initiativ i saken. 

Rådmannen svarte at han vil ta med seg oppfordringen fra utvalget om å tydeliggjøre i sine 

saksfremlegg bruk av spesialmaterialer i prosjekter.  

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 11.05.2015: 
Kontrollutvalget tar rådmannens orientering om kommunens bruk av spesialmaterialer i 

kommunale byggeprosjekter til orientering.  
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Frogn KU-16/15 
Avviksrapportering/oppfølging av vedtak  
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 11.05.2015: 
Arkivleder orienterte om status i prosjektet, som forventes ferdigstilt i begynnelsen av juni. 
Rådmannen og arkivleder svarte deretter på utvalgets spørsmål. 

 
Ludolf Bjelland fremmet følgende forslag: Utvalget ber om en ny redegjørelse på 

neste møte.  
 

Votering: Innstillingen med tillegg av Bjelland sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 11.05.2015: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og ber om en ny redegjørelse på 
neste møte. 

 
 
 
 

Frogn KU-17/15 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Beredskap 
 
Sekretariatets innstilling: 
I Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om beredskap til orientering. 

  
II Forvaltningsrevisjonsrapporten om beredskap legges fram for kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 
 

1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om beredskap til 
orientering. 

 
2) Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til 

kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder. 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 11.05.2015: 
Bjørn Tore Nedregård presenterte hovedpunktene fra rapporten. Nedregård og rådmannen 

svarte deretter på spørsmål fra utvalget.   

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 11.05.2015: 
  
I Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om beredskap til orientering. 
  
II Forvaltningsrevisjonsrapporten om beredskap legges fram for kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 
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2) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om beredskap til 

orientering. 
 
2) Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til 

kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder. 
 
 
 
 
 
 

Frogn KU-18/15 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Selskapskontroll Follo Ren IKS 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Follo Ren IKS – selskapskontroll» til 
orientering. 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling om vedtak: 
 

1.  Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Follo Ren IKS – 
selskapskontroll» til orientering. 

 
2.  Kommunens eierrepresentant bes følge opp rapportens anbefalinger overfor 

selskapet. 

 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 11.05.2015: 
Didrik Hjort presenterte hovedpunktene fra rapporten og svarte deretter på utvalgets 
spørsmål.  

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 11.05.2015: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Follo Ren IKS – selskapskontroll» til 
orientering. 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling om vedtak: 
 

1.  Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Follo Ren IKS – 
selskapskontroll» til orientering. 

 
2.  Kommunens eierrepresentant bes følge opp rapportens anbefalinger overfor 

selskapet. 
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Frogn KU-19/15 
Selskapskontroll 2015 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til rammene for selskapskontrollen i 2015. 

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 11.05.2015: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 11.05.2015: 
Kontrollutvalget slutter seg til rammene for selskapskontrollen i 2015. 

 
 
 
 
 
 

Frogn KU-20/15 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 11.05.2015: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 11.05.2015: 
Sakene tas til orientering. 

 
 
 
 
 

Eventuelt 

1. Spørsmål til rådmannen angående Sommerkonsertene  
Rådmannen besvarte utvalgets spørsmål. 

 
2. Henvendelser til kontrollutvalget angående byggesaksbehandlingen 
Utvalget diskuterte hvordan de skal forholde seg til henvendelser om 
byggesaksbehandlingen i Frogn.  
 



Frogn kontrollutvalg 11.05.2015 Side 8 av 8 
 

Ludolf Bjelland fremmet følgende forslag: Rådmannen inviteres til neste møte for 
en dialog om oppfølgingen av rapporten om byggesaksbehandlingen.  

 
Votering: Forslaget til Bjelland ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: Rådmannen inviteres til neste møte for en dialog om oppfølgingen av 

rapporten om byggesaksbehandlingen.  

 


