MØTEPROTOKOLL
Frogn kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

16.12.2014 kl. 16:30 – 17:40
Kommunestyresalen - Fraunar

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 sak 56/14 og eventuelt.
Elin Moe, rådgiver sak 56/14
Fra Follo distriktsrevisjon møtte:
Annett Eliassen, revisor sak 56/14
Fra FIKS møtte:
Lene H. Lilleheier, møtesekretær
Jan T.Løkken, kontrollsjef, sakene 55/14 og 56/14

Merknader:
Bjelland meldte inn en sak til eventuelt og rådmannen ba om å få gi to orienteringer i
tillegg til sak 56/14.

Møteprotokoll godkjent 17.12.2014

Ludolf Bjelland/s./
Leder

Tone Merete Hansen/s./
Nestleder

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no

Saksliste
Side
Saker til behandling
55/14 Valg av regnskapsrevisor for Frogn kommune - uoff

3

56/14 Orientering fra rådmannen ang. påstand om manglende offentlighet

3

57/14 Orienteringssaker

3

Eventuelt
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Frogn KU-55/14
Valg av regnskapsrevisor for Frogn kommune
Unntatt etter offentleglova §13 jfr fvl §13
Saksdokumentet og protokollen er unntatt offentlighet
Habilitet:
Utvalgets leder foreslo at revisor forlater møtet under behandlingen av saken jf. tidligere
praksis og spørsmål om inhabilitet. Revisor mente at hun har møterett også i denne saken.
Votering: Forslaget fra utvalgets leder ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Revisor anses som inhabil til å delta i saken om valg av regnskapsrevisor, jfr.Fvl. §6 annet
ledd, samt Forskrift om kontrollutvalg § 19.

Frogn KU-56/14
Orientering fra rådmannen ang. påstand om manglende offentlighet
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 16.12.2014:
Rådmannen redegjorde og svarte på spørsmål fra utvalget. Han beklaget at tidsfristen for å
besvare Frognmarkas venner var overskredet, men sa for øvrig at han ikke er enig i
påstanden om manglende offentlighet i saken om utbygging av Kolstad.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 16.12.2014:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Frogn KU-57/14
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 16.12.2014:
Sakene tas til orientering.
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Eventuelt


Rådmannen orienterte om saken mellom Frogn kommune og Danuta Kozon og at
dom vil avgis om kort tid.



Rådmannen orienterte om kommunestyrets vedtak om å ikke avsette ekstra midler til
oppfølging av ulovlig byggesaker.



Bjelland refererte fra kommunestyrets protokoll sak 130/14, og protokolltilførselen om
kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret. Sekretariatet bes om å legge frem
en sak til neste møte.
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