
 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 
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MØTEPROTOKOLL 

Frogn kontrollutvalg 
 
Møtetid: 16.03.2015 kl. 16:30 – 18:30  
Sted: Fraunar - Kommunestyresalen  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
 
Møtende medlemmer: 
Ludolf Bjelland (H), Tone Merete Hansen (Ap), Sigbjørn Kvistad (KrF), Helge G. 
Simonsen (V) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Bjørn M. Birkeland (H) møtte for Kristin Raanaas Reklev (H) 
 
Forfall: Kristin Raanaas Reklev 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Harald K. Hermansen, rådmann (sakene 6/15, 7/15, 8/15) 
Ann-Mari Nylund, enhetsleder for samfunnsutvikling (Sak 6/15 og 7/15) 
Christian Ingolfsrud, avdelingsleder byggesak (sak 6/15 og 7/15) 
Eli Moe, planlegger, enhet for samfunnsutvikling (sakene 6/15 og 7/15) 
Olav Neander, kommunalsjef oppvekst og kultur (sakene 6/15, 7/15, 8/15) 
Anne Irene Bollestad, enhetsleder BUF (sakene 6/15, 7/15, 8/15) 
 
Fra kommunestyret møtte: 
Thore Vestby, ordfører (sak 12/15) 
 
 
Møtesekretær: 
Lene H. Lilleheier, FIKS 
 
Diverse merknader: 
Sak 6/15 ble ettersendt 9. mars 2015. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 19.03.2015 
 
 
Ludolf Bjelland/s./ Tone Merete Hansen/s./ 
Leder nestleder 
 

http://www.follofiks.no/
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Saksliste 

 
 

Side 

Saker til behandling 

6/15 Kommunens behandling av byggesak i Furuveien 1 3 

7/15 Kartlegging av hule eiker i Frogn - rådmannens redegjørelse 3 

8/15 Rådmannens oppfølging av anbefalingene i rapporten om psykisk 
helsearbeid for unge 

4 

9/15 Eierstyring - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat og 
Follo distriktsrevisjon 

5 

10/15 Forvaltningsrevisjonens årsmelding 2014 5 

11/15 Deltakelse FKT konferanse 2015 5 

12/15 Orienteringssaker 6 

Eventuelt 
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Frogn KU-6/15 
Kommunens behandling av byggesak i Furuveien 1 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget kan ikke se at rådmannen har begått alvorlige saksbehandlingsfeil i de 

sakene Lise Rønbeck viser til i sin e-post av 13. januar 2015. 

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 16.03.2015: 
 

Følgende dokumenter ble delt ut i møtet: 

 Brev fra Lise Rønbeck av 15.3.2015, med vedlegg. 

 

Utvalgets leder innledet og pekte blant annet på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, 

men kan i enkelte tilfeller se nærmere på saker for å belyse prinsipielle spørsmål.  

Rådmannen og avdelingsleder for byggesak ga deretter en muntlig orientering.  

 

I utvalgets diskusjon ble det blant annet gitt uttrykk for at saken ikke gir grunnlag for en 

videre oppfølging av kontrollutvalget.  

 

Forslag:  

Helge G. Simonsen la frem følgende forslag: 

«Saken avvises av kontrollutvalget»  

 
Votering: Simonsen sitt forslag om å avvise saken ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 16.03.2015: 
Saken avvises av kontrollutvalget. 

 
 
 
 

Frogn KU-7/15 
Kartlegging av hule eiker i Frogn - rådmannens redegjørelse 
 
Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om kartleggingen av hule eiker og bruken av 

offentlige midler til formålet til orientering.  

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 16.03.2015: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 16.03.2015: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om kartleggingen av hule eiker og bruken av 

offentlige midler til formålet til orientering.  

 
 



Frogn kontrollutvalg 16.03.2015 Side 4 av 7 
 

 

Frogn KU-8/15 
Rådmannens oppfølging av anbefalingene i rapporten om psykisk 
helsearbeid for unge 
 
Sekretariatets innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens andre tilbakemelding om oppfølgingen av 

anbefalingene i forvaltningsrapporten «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til 

orientering. 

 

2.   Saken oversendes Kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemeldinger om oppfølgingen av anbefalingene i 

forvaltningsrevisjonsrapporten om «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til 

orientering.  

 
 
 
Frogn kontrollutvalgs behandling 16.03.2015 
 
Kommunalsjef oppvekst og kultur, Olav Neander og enhetsleder BUF, Anne Irene Bollestad 
orienterte på vegne av rådmannen om oppfølgingen av rapporten, og svarte på utvalgets 
spørsmål.   

 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 16.03.2015: 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens andre tilbakemelding om oppfølgingen av 

anbefalingene i forvaltningsrapporten «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til 

orientering. 

 

2.   Saken oversendes Kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemeldinger om oppfølgingen av anbefalingene i 

forvaltningsrevisjonsrapporten om «Psykisk helsearbeid for barn og unge» til 

orientering.  
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Frogn KU-9/15 
Eierstyring - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat og 
Follo distriktsrevisjon 
 
Sekretariatets innstilling: 
1. Det avgis ingen utredning om Follo distriktsrevisjon IKS da eierforholdet opphører i 

2015.   

 

2. Kontrollutvalget legger frem en innstilling for kommunestyret med en vurdering av om 

FIKS oppfyller sin hensikt i forhold til formålsparagrafen. 

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 16.03.2015: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 16.03.2015: 
1. Det avgis ingen utredning om Follo distriktsrevisjon IKS da eierforholdet opphører i 

2015.   

 

2. Kontrollutvalget legger frem en innstilling for kommunestyret med en vurdering av om 

FIKS oppfyller sin hensikt i forhold til formålsparagrafen. 

 
 
 
 

Frogn KU-10/15 
Forvaltningsrevisjonens årsmelding 2014 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonens årsmelding 2014 fra Follo distriktsrevisjon til 

orientering. 

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 16.03.2015: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 16.03.2015: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonens årsmelding 2014 fra Follo distriktsrevisjon til 

orientering. 
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Frogn KU-11/15 
Deltakelse FKT konferanse 2015 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken ble lagt fram uten innstilling. 

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 16.03.2015: 
 
Forslag:  
Bjelland foreslo at hele utvalget får tilbud om å delta på konferansen.  

 
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Frogn kontrollutvalgs vedtak 16.03.2015: 
 
Hele utvalget får tilbud om å delta på FKTs fagkonferanse 3. – 4. juni 2015.  

Sekretariatet melder på Bjelland, Kvistad, Hansen og Simonsen, og orienterer 

utvalgsmedlem Reklev om vedtaket.  

 
 
 
 

Frogn KU-12/15 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering.  

 
Frogn kontrollutvalgs behandling 16.03.2015: 
 
O- sak: Muntlig orientering om kontrollutvalgskonferansen.  

 
Følgende dokument ble delt ut i møtet: 
«Forslag til oppfølging etter kontrollutvalgskonferansen.» Fra Ludolf Bjelland av 10.2.2015, 

 
Ordfører kommenterte enkelte punkter i notatet.   
 
Simonsen og Kvistad sitt forslag om å be sekretariatet legge frem en sak på grunnlag av 
Bjelland sitt notat fikk tilslutning.  

 
Hansen sitt forslag om å invitere rådmann og ordfører til dialog om kommunens 

innkjøpsordninger og tiltak for å sikre at leverandører og underleverandører følger norsk lov, 

fikk tilslutning.  

 
Votering: Innstillingen med tillegg av forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 



Frogn kontrollutvalg 16.03.2015 Side 7 av 7 
 

Frogn kontrollutvalgs vedtak 16.03.2015: 
 
1) Sakene tas til orientering.  

2) Sekretariatet legger frem en utredning basert på Bjelland sitt notat av 10.2.2015 til 

neste møte.  

3) Rådmannen og ordfører inviteres til dialog om kommunens innkjøpsordninger, og 

tiltak for å sikre at leverandører og underleverandører utfører arbeid i samsvar med 

norsk lov.  

 
 
 
 
 

Eventuelt 

 Bruk av spesialmaterialer i kommunale byggeprosjekter. 

Bjelland orienterte om at kommunen i flere prosjekter har benyttet spesialmaterialer 

som er mer kostbare enn det som følger av kravet i norsk standard. Informasjon om 

bruk av spesialmaterialer kommer i følge enkelte representanter fra kommunestyret 

ikke godt nok frem i administrasjonens saksfremlegg. 

 

Vedtak: Rådmannen inviteres til neste møte til en dialog om kommunens bruk av 

spesialmaterialer i kommunale bygg, samt administrasjonens informasjon om dette til 

kommunestyret.  


