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 K O N T R O L L U T V A L G E T   I   F R O G N   K O M M U N E 

 

P R O T O K O L L 
 

 

Fra møtet 11. november 2013 kl. 1630 – 1825 i Rådhuset 

 

Til stede:   Ludolf Bjelland, leder  

    Tone Merete Hansen 

    Sigbjørn Kvistad 

    Kristin Raanaas Reklev 

    Helge G. Simonsen 

 

 

Fra sekretariatet:           Lene H. Lilleheier 

    Jan T. Løkken 

 

Fra Follo distriktsrevisjon: Annett Eliassen, revisor 

 

Fra administrasjonen: Harald Hermansen, rådmann (sak 35 og 36) 

    Anne Holten, enhetsleder samfunnsutvikling (sak 35) 

Bjørn Edholm, enhetsleder teknisk drift og forvaltning(sak 35 og 

36)  

     

     

 

Til eventuelt meldte Bjelland inn to saker og Kvistad meldte inn én sak. 

 

Vedtak:  Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 

 

 

 

Sak 35/13 Orientering fra rådmannen om utbygging ved Sogstieika 
 

Innstilling: 1) Kontrollutvalgsmedlem Kristin Raanaas Reklev er ikke inhabil i saken jf. 

Forvaltningsloven §6.  

 

 2) Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.  

 

Behandling:   Bjelland minnet om at kontrollutvalget ikke er et klageorgan for enkeltsaker, 

men at utvalget kan se nærmere på henvendelser fra publikum og be om 

rådmannens kommentar til disse. 

 

Enhetsleder Holten redegjorde for problemstillingene i brevet punkt for punkt, 

og klargjorde hvilke spørsmål som er utbyggers ansvar og hva som er 

privatrettslige forhold. Hun forklarte også noen av begrepene, bl.a forskjellen 

på friområder og fellesarealer, hvem som defineres som naboer og 

administrasjonens bruk av skjønn. Videre orienterte Edholm om at kommunen 

skal overta friområdene ved Sogstieika våren 2014, og da vil ta stilling til om 

friarealene er tilfredsstillende opparbeidet.  
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Rådmannen orienterte om at det kan være utfordringer knyttet til utbyggere, 

og at kommunen jobber for å sikre at avtalene som inngås minimerer uheldige 

konsekvenser.  

 

Kontrollutvalget takket for redegjørelsen og mente at administrasjonen så langt 

man kunne se har fulgt opp saken på en tilfredsstillende måte. 

 

  

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Sak 36/13 Orientering fra rådmannen om kunstisbanen 

 

Innstilling: Rådmannens redegjørelse tas til orientering.  

 

Behandling: Rådmannen og enhetsleder Edholm svarte på utvalgets spørsmål og orienterte 

om driften av kunstisbanen og hvorfor de nå anbefaler å avvikle tilbudet.  

 

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Sak 37/13 Rapport om selskapskontrollen 2013 
 

Innstilling: Kontrollutvalget tar rapporten fra FIKS om selskapskontrollen 2013 til 

orientering. 

 

Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret ber ordføreren følge opp anbefalingene i rapporten om 

selskapskontroll for 2013. For øvrig tar kommunestyret rapporten til 

orientering. 

 

Behandling:    Jan T Løkken presenterte rapportens hovedpunkter og svarte på spørsmål. 

Utvalget diskuterte hvordan de kan bidra til at kommunestyret forvalter sin 

eierrolle best mulig. Løkken pekte på at kontrollutvalget bør være forsiktig 

med å bli delaktig i noe de selv skal kontrollere.  

                                 

                        Kvistad foreslo å legge til et ekstra punkt under rapportens anbefalinger, om et 

eierutvalg. Etter noen justeringer fikk forslaget tilslutning i utvalget. 

 

 

Vedtak:          Kontrollutvalget tar rapporten fra FIKS om selskapskontrollen 2013 til 

orientering, og legger til et niende punkt under rapportens anbefalinger: 

 

9) Ordfører bes legge fram et forslag for kommunestyret om å opprette et 

eierutvalg som bistår ordfører med å forvalte eieransvaret. Eierutvalgets 

medlemmer bør ha bred kompetanse på forvaltning og drift.  
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Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret ber ordføreren følge opp anbefalingene i rapporten 

om selskapskontroll for 2013, inklusive det niende punktet fra 

kontrollutvalget. For øvrig tar kommunestyret rapporten til 

orientering. 

 

 

 

Sak 38/13 Rådmannens tilbakemelding på rapport om prosjektstyring 

 

Innstilling: 1) Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding på anbefalingene i 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Prosjektstyring» til orientering.  

 

2) Kontrollutvalget ber om at rådmannen sender en ny tilbakemelding til 

utvalget når de to siste anbefalingene er iverksatt.  

 

 

Behandling: Simonsen pekte på at flere av prosjektene som er omtalt i tertialrapporten ikke 

følger den nye prosedyren for prosjektstyring. Utvalget ble enige om å be 

rådmannen svare på hvilke prosjekter dette gjelder, og hvorfor de ikke følger 

prosedyren.  

 

 

Vedtak: 1) Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding på anbefalingene i 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Prosjektstyring» til orientering.  

 

2) Kontrollutvalget ber om at rådmannen sender en ny tilbakemelding til 

utvalget når de to siste anbefalingene er iverksatt. 

 

3) Kontrollutvalget ber rådmannen utarbeide en oversikt over hvilke prosjekter 

med en kostnadsramme på over 500 000, som ikke følger prosedyren for 

prosjektstyring og hvorfor den ikke følges. 

 

 

 

Sak 39/13 Orienteringssaker 

 

Innstilling: Sakene tas til orientering 

  

 

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Eventuelt: Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak  

Sekretæren ble bedt om å utarbeide en liste over utvalgets vedtak siden 2011, 

slik at utvalget kan sjekke om disse er fulgt opp. 

 

Møteplan 2014 

Kommunestyret vedtar sin møteplan 6. desember. Sekretæren setter opp forslag 

til møteplan for utvalget, og sender det til  medlemmene på e-post. 
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  Kommunens innkjøpsrutiner 

Kvistads forslag om å se nærmere på kommunens rutiner for innkjøp, fikk 

tilslutning og vil inngå som del av oppfølging av kontrollutvalgets vedtak.  

 

  

 

 

Frogn, 17.november 2013 

 

 

 

 

Ludolf Bjelland/s./       Tone Merete Hansen/s./  

      leder                 nestleder 


