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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 1/18 Revisjonens rapportering for revisjonsåret 2017 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00034-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisjonens oppsummering av interimsrevisjon 2017 til 
orientering. 

Vedlegg: 
Signert revisjonsrapport nr 1 Vestby kommune 

SAKSUTREDNING: 
Deloitte AS har oversendt revisjonsrapport nr.1 – Oppsummering interimsrevisjon 
2017, datert 12.januar 2018, og med kommunens kommentarer til denne. 

Avtale om revisjonstjenester: 
Det følger av konkurransegrunnlaget for regnskapsrevisjon at Deloitte AS skal 
utarbeide en halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret. 

Revisjonens anbefalinger: 
I revisjonens rapport fremkommer anbefalinger til kommunen om følgende tiltak: 

- Utarbeide og implementere interne kontroller for nevnte forhold (fakturering
eiendomsskatt og sidemannskontroll ved manuell registrering i system)

- Utarbeide og implementere intern kontroll for observert risiko (manglende
arbeidsdeling Helse og omsorg)

- Utarbeide og implementere intern kontroll for observert risiko (manglende
arbeidsdeling Vann og avløp)

- Utarbeide skriftlige rutinebeskrivelser (generell mangel på rutinebeskrivelser)
- Iverksetter tiltak for å kartlegge omfanget av problemstillingen i kommunen

(gratispassasjerer ved fakturering av vann og avløp-tjenester)
- Utarbeide og implementere intern kontroll for observert risiko (manglende

kontroller vedrørende lønnssystemet)
- Utarbeide og implementere intern kontroll for observert risiko (manglende intern

kontroll vedrørende lønnsutbetaling)
- Vedlegge originalfaktura og fordelingsnøkkel som bilag i regnskapssystemet

(utgifter tilknyttet bygging av ny Follo barne- og ungdomsskole)
- Forsikre seg om at sporbarheten av gjeldende kostnader blir ivaretatt i henhold til

bokføringslovens § 6. (utgifter knyttet til kommunalt samarbeid om innkjøp av
strøm)

- Øke bevisstheten om overholdelse av formaliakrav vedrørende reiseregninger for
de som utarbeider reiseregninger (formaliafeil vedrørende reiseregninger)
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- Helt fra budsjettfasen av, etablerer rutine for om kostnaden skal belastes drift eller 
investeringsregnskapet (grensedragning mellom drift og investering) 

- Avstemme grunnlaget minimum kvartalsmessig (frekvensen av avstemmingen av 
grunnlaget til aktuarberegningen) 

- Fortsetter innsatsen på området (kompetanse vedrørende merverdiavgifts-
problematikk ute i kommunen) 

 
Vurdering: 
Rapporten er ment som en orientering til kontrollutvalget i kommunen, og anses som 
en del av den løpende avtalte kommunikasjonen mellom revisor og ledelsen i 
kommunen. Rapporten er en orientering og må ikke forveksles 
med avtalte kontrollhandlinger eller attestasjoner etter ISRS 4400 / SA 3000. 
 
Avslutning: 
Oppdragsansvarlig revisor bes komme i møtet og orientere om revisjonens 
interimsrevisjon for revisjonsåret 2017. 
 
 
 
 
Ås, 23.1.2018 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Deloitte. 
Revisjonsrapport nr. 1 I Vestby kommune 

Revisjonsrapport nr. 1 
Oppsummering interimsrevisjon 2017. 
Rapport til kontrollutvalget i Vestby kommune 
12. januar 
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Revisjonsrapport nr. 1 I Vestby kommune 
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Revisjonsrapport nr. 1 I Vestby kommune 

1. Bakgrunn 

Som ledd i vår revisjon av Vestby kommune, inngår en orientering om hva vårt arbeid har gått ut på, og 
hvilke funn som er gjort. 

Det vises i denne sammenheng til konkurransegrunnlaget. Der fremgår det at revisor skal utarbeide en 
halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret. 

Vi har nå påbegynt revisjonen av årsregnskapet for Vestby kommune for regnskapsåret 2017. 

I vår revisjon gjennomfører vi de revisjonshandlinger vi anser nødvendige for å få bekreftet at 
årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og for å avgi revisjonsberetning. I tillegg 
utfører vi de kontrollhandlingene som er nødvendige for å attestere kontrolloppstillingen til 
lønnsoppgavene. 

Kommunens ledelse er ansvarlig for å etablere og opprettholde en tilfredsstillende intern kontroll, 
herunder sørge for at regnskapsføringen er ordnet på en betryggende måte. 

Som ledd i revisjonen vurderer vi den del av kommunens interne kontroll som er av betydning for 
regnskapet og følgeskrivet til lønnsoppgavene. Vi utfører ikke de tester som er nødvendige for å avgi en 
uttalelse om kvaliteten på den interne kontroll. 

Denne uttalelsen er formet som en rapport. Rapporten er ment som en orientering til 
kontrollutvalget i kommunen, og anses som en del av den løpende avtalte kommunikasjonen 
mellom revisor og ledelsen i kommunen. Rapporten er en orientering og må ikke forveksles 
med avtalte kontrollhandlinger eller attestasjoner etter ISRS 4400 / SA 3000. 

2. Om arbeidsprosessen 
2.1 Planlegging / interimsfasen 

Arbeidet i høst har startet med å etablere forståelse for kommunens rutiner og kontroller for å håndtere 
de forskjellige arbeidsoppgavene. Videre er det samlet inn en rekke data og planlagt revisjonen for 
årsoppgjøret. 

Overnevnte kan grovt deles inn i tre faser: 

2.1.1 Planleggingsfasen 
Planleggingsfasen går ut på å kartlegge og dokumentere kommunens rutiner. Dette er hovedsakelig 
rutiner som er relevante for revisjonen av kommunen. Herunder å vurdere risikoområder hvor feil i 
finansiell rapportering kan oppstå. 

Som en del av dette arbeidet øker vi vår forståelse av kommunens interne kontroller. Det tas samtidig 
en foreløpig vurdering av hvor gode disse kontrollene er. Kommer man til at kommunens egne kontroller 
er relativt gode, vurderes det å teste og etterprøve disse kontrollene i interimsrevisjonen. Bakgrunnen 
for slike tester er at dersom kommunens interne kontroller er gode, kan disse etterprøves og verifiseres 
som velfungerende. På denne måten kan man i mange tilfeller kunne utføre en mer effektiv 
kontroll/avdekke feil, enn ved og bare detaljteste enkelttransaksjoner alene. 

De neste to fasene, er selve testingen som foregår i interimsrevisjonen, samt etterfølgende evaluering. 
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2.1.2 Interimstesting 
På bakgrunn av arbeidet utført i planleggingsfasen, herunder risikovurderinger, testes i denne fasen de 
områder man anser at det kan ligge risiko for vesentlige feil i regnskapet. 

Testene består i hovedsak av to typer tester. 

Test av kontroller 
Der hvor man har vurdert at det eksisterer gode interne kontrollrutiner, og disse er dokumentert, 
består testingen av å dokumentere kontrollene, etterprøve dem og verifisere at de faktisk fungerer. 

Substanstester 
På øvrige områder, og som supplement til test av kontroller, foretas substanstester. Substanstestene er 
både spesifikke analytiske analyser, samt detaljtester av faktiske transaksjoner. 

Vår interimsrevisjon har bestått av både test av kontroller og substanstester. 

2.1.3 Evaluering 
I evalueringen vurderer vi resultatet av testene. Resultatet avgjør hvorvidt vi har innhentet tilstrekkelig 
sikkerhet for at testede områder ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Videre vil vi, avhengig av 
resultatene avgjøre hvorvidt vi bør endre testingen i årsoppgjøret. Det vil si om vi kan bygge på og teste 
kommunens interne kontroller i større grad enn antatt i planleggingsfasen; eller om vi ikke har innhentet 
tilstrekkelige bevis (dokumentasjon) på testede områder. Det vil i slike tilfeller være aktuelt å utvide 
substanstestene utført under interimsrevisjonen til flere områder i årsoppgjøret 

2.2 Hva arbeidet har omfattet og hvordan handlingene 
er utført 

Vår interimsrevisjon av Vestby kommune har i sin korthet bestått av følgende: 

• Internt oppstartsmøte med revisjonsteamet. 
• Møte med kommunen 4. oktober 2017. Vestby kommune var representert ved Mikal Johansen og 

Trude Wangsvig. 
• Foreløpig risikovurdering og design av revisjonsprogram inkludert dokumentasjon av vår forståelse av 

relevante rutiner og kontroller i kommunen. Herunder diverse ad-hoc møter/ samtaler med forskjellige 
representanter fra kommunen. 

• Interimsrevisjonen fant sted hos kommunen i perioden 12.12-14.12.2017. Denne var på basis av 
utarbeidet revisjonsplan 

2.2.1 Test av intern kontroll 

Vi har under interimsrevisjonen identifisert kontroller og evaluert design og implementering av disse på 
flere områder. Som gjengitt under punkt 3 i denne rapporten har vi observert noen svakheter hvor vi 
anbefaler kommunen å utarbeider og implementere kontroller. 

2.2.2 Substanstester 

Detaljtester 
Detaljtester kan benyttes for å bekrefte mange forskjellige regnskapspåstander, herunder gyldighet (at 
kostnaden vedrører kommunen), periodisering (at kostnader/ inntekter er bokført i riktig år), eksistens 
(at de bokførte driftsmidler faktisk eksisterer), fullstendighet (at gjelden er fullstendig gjenspeilet 
regnskapet), det bemerkes at dette kun er eksempler og at oppramsingen såldes ikke er uttømmende. 

03 
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Detaljtester er under interimsrevisjonen utført på følgende områder: 

• Overholdelse av regelverk om offentlige anskaffelser 
• Reiseregninger 
• Lønnskostnader 
• Kostnader som danner grunnlaget for kompensensasjonsoppgaven for merverdiavgift i forbindelse 

med attestering av denne 

Detaljtester er utført ved å kontrollere de bokførte opplysningene mot underlagsdokumentasjon. 

Analytiske kontrollhandlinger 
Vi har i løpet av interimsrevisjonen samlet inn data for analytiske kontrollhandlinger til videre bruk i 
revisjonen. 

Analytiske kontrollhandlinger benyttes både som innledende handling for å finne unormale 
sammenhenger i regnskapet som krever ytterligere oppfølging og mer detaljert for å bekrefte bestemte 
regnskapsposter. 

3. Foreløpig konklusjon / vurderinger 

Vi opplever, på generelt grunnlag, en kommune som har flinke medarbeidere og som er sitt ansvar 
bevisst. Vi har hatt et godt samarbeid med ansatte i alle avdelinger under interimsrevisjonen. Imidlertid 
vil vi, i samsvar med bestemmelser i lov og god revisjonsskikk, kommentere på følgende forhold som vi 
er blitt oppmerksomme på ved utførelsen av våre revisjon: 

3.1 Fakturering eiendomsskatt og sidemannskontroll ved 
manuelle registrering i system 

Slik vi forstår det, fakturerer kommunen direkte i agresso på bakgrunn av en liste de får fra 
skattekontoret. En svakhet ved dette er at ikke har mulighet til å kontrollere fakturering mot matrikkelen 
for å sikre rett fakturering. Kommunen har mottatt tilbakemeldinger om feil, herunder: feil grunnlag, feil 
eier og adresse til eier. For å redusere feil og sikre rett faktureringsgrunnlag, anbefaler vi å ta i bruk 
Komtek som forprogram før selve faktureringen. Da vil man få «vasket mot matrikkel» 

Tilsvarende har vi forstått det slik at kommunen registrerer listen fra skattekontoret manuelt. Det er 
observert at kommunen ikke har en formell sidemanns kontroll av manuelle registreringer. Mangelen på 
en slik kontroll er, etter vårt syn, en kilde til høyere risiko for både utilsiktede og tilsiktede feil. 

Basert på overnevnte oppfatter vi at det er en risiko for at det, tilsiktet eller utilsiktet, kan forekomme at 
eiendomsskatten ikke blir fakturert på rett grunnlag og at feil kan forekomme som resultat av manglende 
implementering av formelle sidemannskontroller ved manuelle registeringer. 

Vi anbefaler kommunen ~ utarbeide og implementere interne kontroller for nevnte forhold. 

Kommunens svar: 

Vestby kommune bruker to ressurser til fakturering av eiendomsskatt, slik at sidemannskontroll er 
ivaretatt. VK vurderer åta i bruk en ny modul i løpet av 2018 der vi importerer fila fra komtek. Vi vil 
vurderere å opprette gebyr med fast pris, som vil redusere risiko for feiltasting. 

04 
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3.2 Manglende arbeidsdeling helse og omsorg 

Vi har observert at ved registrering av nye satser er det ingen andre enn den som har registrert som 
kontrollerer at dette er riktig. Grunnlag for fakturering fra Gerica leveres til leder, men det er ingen 
formell, dokumentert eller sporbar kontroll som sikrer at dette er riktig. 

Vi anbefaler at kommunen utarbeider og implementerer intern kontroll for observert risiko 

Kommunens svar: 

Vi tar til etterretning at det i dag er manuell kontroll i form av telling/avkryssing fra Gericaprogrammet, 
som igjen blir registrert i Agresso uten sidemannskontroll. Vi vil i 2018 vurdere mulighet for automatisk 
oppdatering av satser m.m. 

3.3 Manglende arbeidsdeling Vann og avløp 

Det er observert manglende arbeidsdeling når det gjelder registrering av satser for gebyrer i vann og 
avløps-avdelingen. Etter vårt syn øker dette sannsynligheten for ubevisste og bevisste feil som følge av 
at manglende arbeidsdeling øker sannsynligheten for at feil ikke blir avdekket og korrigert. 

Vi anbefaler at kommunen utarbeider og implementerer intern kontroll for observert risiko. 

Kommunens svar: 

Vi tar til etterretning behov for automatisering av nye satser i fakturagrunnlaget for kommunale avgifter 
og vil søke å få dette på plass i 2018. 

3.4 En generell mangel på skriftlige rutinebeskrivelser 

Mangelen på skriftlige rutinebeskrivelser gjør at kommunen er sårbar i situasjoner der personell utskiftes 
som følge av kommunens avhengighet av den erfaringsbaserte kompetansen personell innehar. Denne 
mangelen kan gå utover kvaliteten på tjenestene kommunen produserer, men også sikkerhet, kvalitet og 
konsistens vedrørende produksjon av regnskapsinformasjon. Dette nevnes særskilt som et problem for 
vann og avløp-avdelingen, dog er dette observert som et problem på generelt grunnlag i kommunen. 

Vi anbefaler at kommunen utarbeider skriftlige rutinebeskrive/ser 

Kommunens svar: 

Rådmannen startet opp et internkontrollprosjekt høsten 2016 med formål å kartlegge status på 
gjeldende rutiner, identifisere hvilke rutiner som finnes, hvor de er lagret, og hvilke rutiner som 
resultatområdene burde hatt på plass, men som ikke er utarbeidet. Resultatområdene skal deretter 
produsere manglende rutiner. Status medio januar 2018 er at flere resultatområder har produsert nye 
rutiner, samt at fokus på rutinebeskrivelser i et internkontrollperspektiv er økt betraktelig. I tillegg vil 
kommunen i løpet av våren 2018 ha anskaffet og implementert et elektronisk kvalitetsstyringssystem 
som vil styrke og effektivisere internkontrollarbeidet i hele kommunen. 

05 
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3.5 Gratispassasjerer ved fakturering av vann og avløp 
tjenester 

Kommunen har ingen formelle systematiske kontroller for å følge opp problematikk vedrørende 
«gratispassasjerer». Det er risiko for at det er brukere av kommunens tjenester som ikke blir fakturert 
som følge av mangelen på en systematisk kontroll for å fange opp feil og sikre fullstendig utfakturering 
for kommunens tjenester knyttet til vann og avløp. 

Vi anbefaler at kommunen iverksetter tiltak for~ kartlegge omfanget av problemstillingen i kommunen. 

Kommunens svar: 

Kommunen registrerer at krav til dokumentasjon for installering av nye anlegg i eldre boltområder ikke 
alltid blir etterfulgt, og vil søke å få plass rutine for dette når kommunen etter hvert skifter ut 
vannmålere. Kommunens rutiner for korrekte gebyr ved nye områder mener vi er ivaretatt både fra 
enhet som utarbeider satsene og fra Komtek som gir grunnlaget for faktureringen. 

3.6 Manglende kontroller vedrørende lønnssystemet 

Det er ikke implementert en preventiv kontroll i systemet for å forhindre at lønn blir utbetalt uten 
skattetrekk. Slik vi forstår det skyldes dette at det ikke er en tvungen utfylling av relevante felt i systemet. 
Det er observert at en ansatt fikk utbetalt lønn i desember uten skattetrekk. 

Vi anbefaler at kommunen utarbeider og implementerer intern kontroll for observert risiko. 

Kommunens svar: 

Kommunen tar dette til etterretning. 

3.7 Manglende intern kontroll vedrørende 
lønnsutbetaling 

Slik vi forstår det, blir ikke utbetalingslistene gjennomgått og godkjent av enhetslederene før utbetaling. 
Dette har medført at det er blitt utbetalt lønn til en ansatt som hadde sluttet. 

Vi anbefaler at kommunen utarbeider og implementerer intern kontroll for observert risiko. 

Kommunens svar: 

Kommunen har en egen registreringmodul (RPW) som ivaretar ledernes kontroll med egne 
medarbeidere. Konteringslister for lønn gjennomgås av RO-ene hver måned, men etter lønnsutbetaling. 
Kommunen vil i løpet av 2018 søke å få på plass utsendelse av konteringslister for lønn som ledere må 
godkjenne før lønnsutbetaling. Dette vil gi en ytterligere kontroll med medmedarbeideres lønn i forhold 
til arbeidstid/vakter/helger osv og hvem som faktisk skal ha lønn. 

06 
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3.8 Utgifter tilknyttet bygging av ny Follo barne og 
ungdomsskole 

Det er observert utgifter, tilknyttet bygging av ny Follo barne og ungdomsskole, som ikke er tilstrekkelig 
dokumentert i henhold til krav for fradrag av merverdiavgift. Dette gjelder fordelingsnøkkelen anvendt 
for å fordelene kommunenes forholdsmessige andel av felles prosjektkostnader og originalfaktura som er 
viderefakturert av Ski kommune. Det er vår forståelse at fordelingsnøkkelen og originalfaktura må 
vedlegges som bilag, dersom man skal dokumentere utgiften tilrstrekkelig i henhold til krav for fradrag 
av merverdiavgift. Vestby kommunes forholdsmessige andel av felles prosjektkostnad burde dessuten 
fremkomme av originalfaktura. 

I dette og lignende tilfeller, anbefaler vi kommunen .§ vedlegge originalfaktura og fordelingsnøkkel som 
bilag i regnskapssystemet. 

Kommunens svar: 

Ski får samlefaktura fra leverandør og viderefakturerer de andre kommunene etter en fast prosentvis 
fordeling. Vestby kommunes andel for 2017 er 11 prosent. Vestby kommune har mottatt fem fakturaer 
for 2017. Det var kun den første fakturaen der originalfaktura ikke var lagt ved som bilag, men den er 
nå lagt inn. 

3.9 Utgifter knyttet til kommunalt samarbeid om innkjøp 
av strøm 

Det er observert at hver enkel utgift tilknyttet strømutgifter ikke har tilstrekkelig sporbarhet i 
regnskapsystemet. Det er vår forståelse, på bakgrunn av fremlagt informasjon fra kommunen, at dette 
ikke er i henhold til bokføringslovens § 6, om krav til sporbarhet av regnskapsdokumentasjon. 

Vi anbefaler kommunen B forsikre seg om at sporbarheten av gjeldende kostnader blir i varetatt i henhold 
til bkfl. § 6. 

Kommunens svar: 

Vestby kommune får filer tilsendt fra Kinnect Energy Group månedlig. Dette er omfattende excel-filer og 
pdf-filer med kundetransaksjoner. Første føring er selve betalingen ved føring på overgangskonto 
(23250300). Vi fordeler utgiftene via excelerator, med føring mot overgangskontoen. Bilaget er kun en 
utskrift av denne fordelingen. Vi lagrer filene vi får tilsendt på K:/Økonomi/Strøm - så det er disse som 
er underbilagene. Vi mener at dette gir en god sporbarhet, men for å øke den vil vi legge ved en utskrift 
av pdf-filen fra Kinnect Energy Group hvor totalbeløpet på føringen fremgår. 

3.10 Formaliafeil vedrørende reiseregninger 

Det er ved detaljtester observert reiseregninger som ikke oppfyller skattebetalingsforskriften § 5-6-11, 
punkt 1 «Opplysninger om formålet med utgiftsdekningen ... skal fremgå av bilag eller vedlegg til dette» 
ved at formålet med utgiftsdekningen ikke fremgår. 
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Vi anbefaler kommunen ~ øke bevisstheten om overholde/se av formafiakrav vedrørende reiseregner for 
de som utarbeider reiseregninger. 

Kommunens svar: 

Kommunen tar dette til etterretning. 

3.11 Grensedragning mellom drift og investering 

Det er observert bokførte kostnader hvor det er tvil om de er rett bokført med hensyn til drift og 
investerings-grensedragningen. 

Vi anbefaler at kommunen, helt fra budsjettfasen av, etablerer rutine for om kostnaden skal belastes 
drift eller investeringsregnskapet. 

Kommunens svar: 

Gjennom den årlige HP/budsjettprosessen er det en kvalitetssikring av hva som skal budsjetteres i 
henholdsvis drift og investering. De prosjekter som fremmes for Kommunestyret skal oppfylle kravene 
for å kunne føres i investeringsbudsjettet. Det er kommunestyret som vedtar det enkelte prosjekt, og 
det er kun de som kan endre mellom prosjekt. 

Det følges opp fortløpende fra økonomiavdelingen gjennom året at det ikke regnskapsføres på 
prosjekter kommunestyret ikke har vedtatt. I tillegg har kommunen gjennomført et opplæringsprogram 
for alle attestanter og anvisere der drift/investering er et av temaene. 

3.12 Frekvensen av avstemmingen av grunnlaget til 
aktuarberegningen 

Slik vi forstår det, avstemmer kommunen data i Agresso mot KLP og SPK. På tidspunktet for 
interimsrevisjon ble det observert at avstemmingen ikke var avstemt siden april/mai. Dette kan føre til 
at grunnlaget som sendes aktuaren inneholder feil og således føre til feil i aktuarberegningen. 

Vi anbefaler kommunen ~ avstemme grunnlaget minimum kvartalsmessig. 

Kommunens svar: 

Kommunen tar dette til etterretning. 
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3.13 Kompetanse vedrørende merverdiavgifts 
problematikk ute i kommunen 

Det er observert utfordringer knyttet til kompetanse vedrørende merverdiavgiftsproblematikk, i 
kommunen, ute i avdelingene. Vi er gjort kjent med at kommunen driver aktivt opplæringsarbeid på 
området. 

Vi anbefaler at kommunen fortsetter innsatsen p§ området. 

Kommunens svar: 

Det er iverksatt opplæringsprogram for alle attestanter og anvisere samt nye ledere i kommunen, der 
bl.a. kontering, Kostrainndeling, mva-regler blir gjennomgått. 

Dersom det er ønske om nærmere diskusjon av forholdene som er omtalt over, står vi gjerne til 
disposisjon. 

Drammen 12. januar 2018. 

°ui:J~ 
Vidar Nesse 
statsautorisert revisor 

DYNG RO I .. i~ 
NinaG~ 
statsautorisert revisor 
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Deloitte. 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its 
network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent 
entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more 
detailed description of DTTL and its member firms. 

Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing 
audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. 

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients 
spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network 
of member firms in more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients' 
most complex business challenges. To learn more about how Deloitte's approximately 245,000 professionals make an impact that 
matters, please connect with us on Facebook, Linkedln, or Twitter. 

© 2017 Deloitte AS 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 2/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00025-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
1. Kommunestyret ønsker å få gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner i 2018:

1) …
2) …

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget utarbeide mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektene.

3. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille overfor kommunestyret på valg av
forvaltningsrevisor på hvert av forvaltningsrevisjonsprosjektene.

Avgjørelsesmyndighet: 
Vestby kommunestyre 

Vedlegg: 
Saksprotokoll K sak 96 Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020, Saksframlegg K 
sak 96 Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020, Saksutskrift  Vestby KU sak 23 - 
17 Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2020 

Vedtak i saken sendes til: 
Vestby kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok i møte 1.11.17 i sak 23/17 Ny plan for forvaltningsrevisjon 
2018 – 2020 følgende: 

Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2018

– 2020.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringer/tema i planperioden.

Vestby kommunestyre vedtok i møte 15.12.17 i sak 96/17 Ny plan for 
forvaltningsrevisjon 2018 – 2020 følgende: 

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2018 – 
2020. 

Vurdering: 
Nedenfor følger en oversikt over aktuelle FR-prosjekt: 
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Aktuelle FR-prosjekt Risiko Tidligere FR-rapporter 

Store investeringsprosjekter Store prosjekter leverer ikke i 

henhold til tid, kostnad og 

kvalitet 

Oppfølging av politiske vedtak Mangelfull oppfølging av 

politiske vedtak 

Rådmannens internkontroll (2014) 

Offentlige anskaffelser Brudd på lov og forskrift relatert 

til offentlige anskaffelser 

Innkjøp og anskaffelser (2010) 

Kvalitet i skolen Varierende kvalitet på skolene 

med hensyn til læringsmiljø og 

læringsresultat 

Gjennomgang av PP-tjenesten (2015) 

Spesialundervisning i grunnskolen (2008) 

Helse- og omsorgstjenester Tjenestetilbudet innenfor helse- 

og omsorgssektoren samsvarer 

ikke med behov 

Samhandlingsreformen (2017) 

Demensomsorg (2016) 

Gjennomgang av hjemmetjenesten (2014) 

NAV Vestby og rusomsorg (2011) 

Kvalitet i sykehjemstilbudet (2010) 

Barnevernstjenesten – hjelpetiltak i 

hjemmet (2009) 

Hjemmebaserte tjenester (2008) 

Barn i fosterhjem (2007) 

Psykiatritilbudet (2006) 

Vedlikehold av kommunale bygg Vedlikeholdsarbeidet er for lite 

planmessig/langsiktig 

Vedlikehold av bygninger (2013) 

Energibruk i kommunale bygninger (2006) 

Kontrollutvalget har tidligere besluttet å prioritere følgende tema for forvaltningsrevisjon 
2018 – 2020: 

 Follo landbrukskontor (felles FR prosjekt)
 Store investeringsprosjekter
 Oppfølgingen av politiske vedtak
 Offentlige anskaffelser
 Kvalitet i skolen
 Helse- og omsorgstjenester
 Integrering av flyktninger

Økonomiske konsekvenser: 
I kontrollutvalgets forslag til budsjett er det lagt opp til to forvaltningsrevisjonsprosjekt 
for 2018. 

Videre saksgang: 
Etter kommunestyrets godkjenning av tema for forvaltningsrevisjon 2018, vil det bli 
utarbeidet mål og problemstillinger for hvert av prosjektene. 

Dernest vil det bli igangsatt en prosess om tilbudsinnhenting fra aktuelle 
tjenesteleverandører gjennom forhandlinger. 

Kontrollutvalget vil innstille overfor kommunestyret på valg av oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor; alternativene er at det inngås avtale med en oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor for begge prosjektene eller for hvert enkelt prosjekt.  
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 Side 3 av 3 

Avslutning: 
Saken legges frem kontrollutvalget til behandling. Kontrollutvalget innstiller i saken 
som så oversendes kommunestyret for endelig vedtak. 
 
 
Ås, 23.1.2018 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Vestby kommune  
  

 

1 
 

  
K-96/17 
Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2020 
Saksbehandler:  Elin Tokerød Saksnr.:  16/04447-6 
Saksgang  Møtedato 
1 Kommunestyret 96/17 15.12.2017 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon 2018 – 2020. 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringer/ tema i 

planperioden. 
 
 

 
Vedlegg: 
KPMGEndelig _ Overordnet analyse 26.8.16 
KU innst sak 23-17 Plan forvaltningsrevisjon Vestby kommune  2018 - 2020 
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Vestby kommune  

 
 

Kommunestyret 15.12.2017  Side 2 av 5 
 

Bakgrunn for saken: 
 
Kontrollutvalget: 
 

Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling:  
Kontrollutvalget prioriterer følgende tema for forvaltningsrevisjon 2018 – 2020:  
1. Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor (jf. egen sak)  
 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
For øvrig opprettholder kontrollutvalget sitt forslag om plan for forvaltningsrevisjon.  
 
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
3. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2018 – 2020.  
4. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringer/tema i 
planperioden.  
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Kommunestyret  
 
Vedlegg:  
Saksutskrift KST Sak 4-17 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020, KPMGEndelig _ 
Overordnet analyse 26.8.16, Saksutskrift Vestby kontrollutvalg sak 20 - 16 
Overordnet analyse, 16-00297-4 Saksutskrift Vestby kontrollutvalg 02.11 
210761_1_1, Plan forvaltningsrevisjon Vestby kommune 2017 - 2020  
 
SAKSUTREDNING:  
Kommunestyret vedtok den 13.2 d.å., i sak 4/17.  
 
1. Kommunestyret vil ha følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennomført i 2017:  
Forvaltningsrevisjon Søndre Follo Renseanlegg IKS  
Forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen  
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget fremme ny, revidert plan for perioden 
2017/2020 i løpet av året. Planen må ta hensyn til at for enkelte av de forslagene 
som nå er fremmet nylig har blitt gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt.  
 
Kontrollutvalget har fulgt opp vedtakets pkt. 1 og rapportene forventes behandlet av 
utvalget den 13. desember d.å.  
 
Som grunnlag for utvalgets oppfølging av pkt. 2 i kommunestyrevedtaket foreslår vi 
at rammen om to forvaltningsrevisjoner per år videreføres. I tillegg foreligger det en 
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Vestby kommune  

 
 

Kommunestyret 15.12.2017  Side 3 av 5 
 

invitasjon fra kontrollutvalget i Ås om å samarbeide om en forvaltningsrevisjon av 
Follo landbrukskontor i 2018. Denne invitasjonen legges fram som egen sak i dagens 
møte. I budsjettet for 2018 har utvalget innstilt om to forvaltningsrevisjoner og i tillegg 
kostnadene ved å delta i revisjonen av landbrukskontoret.  
 
Planen for forvaltningsrevisjon skal bygge på en overordnet analyse. Denne ble lagt 
fram av KPMG i fjor høst og analysen vedlegges. 
 
Planen som ble lagt fram for kommunestyret inneholdt følgende prioritering av tema: 

 
 
 
Prosjekt  

 
 
 
Risiko  

Forvaltningsrevisjon - store 
investeringsprosjekter  

Store prosjekter leverer ikke i 
henhold til tid, kostnad og kvalitet  

 
Forvaltningsrevisjon – oppfølging 
av politiske vedtak  

 
Mangelfull oppfølging av politiske 
vedtak  

 
Forvaltningsrevisjon – offentlige 
anskaffelser  

 
Brudd på lov og forskrift relatert til 
offentlige anskaffelser  

 
Forvaltningsrevisjon – kvalitet i 
skolen  

 
Varierende kvalitet på skolene med 
hensyn til læringsmiljø og 
læringsresultat  

 
Forvaltningsrevisjon –  
Helse- og omsorgstjenester  

 
Tjenestetilbudet innenfor helse- i og 
omsorgssektoren samsvarer ikke 
med behov  

 
Forvaltningsrevisjon – vedlikehold 
av kommunale bygg  

 
Vedlikeholdsarbeidet er for lite 
planmessig/langsiktig  

 
Forvaltningsrevisjon- 
Samhandlingsreformen  

 
Svikt i oppfølgingen av pasienter 
som er utskrevet fra sykehus  

 
Forvaltningsrevisjon - Søndre  
Follo Renseanlegg IKS  

 
Svikt i måloppnåelse og 
økonomistyring  

 
Kontrollutvalget ba om fullmakt til å endre prioriteringene i planperioden. 
Forvaltningsrevisjon av Søndre Follo Renseanlegg IKS og Samhandlingsreformen er 
allerede fulgt opp. 
 
Kommunestyret ba i sitt vedtak om at det i ny, revidert plan fra utvalget tas hensyn til 
at det for enkelte av forslagene som nå er fremmet, nylig har blitt gjennomført 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
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Med unntak av forvaltningsrevisjonen av vedlikehold av kommunale bygg i 2013, kan 
sekretariatet ikke se at noen av de foreslåtte temaene har vært gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i inneværende eller forrige kommunestyreperiode.  
- Kontrollutvalget var under behandlingen av planen klar over at vedlikehold av 
kommunale bygg hadde hatt forvaltningsrevisjon i 2013. Utvalget sluttet seg likevel til 
revisors risikovurdering av dette området, jf sak 20/16 den 14. september 2016, og at 
en oppfølgingsrevisjon bør gjennomføres mot slutten av perioden, jf. overordnet 
analyse side 9.  
- Ulike deler av helse- og omsorgstjenesten har vært undersøkt (demensomsorgen 
2016 og, hjemmetjenesten 2014), men sektoren som helhet har ikke vært undersøkt, 
jf. overordnet analyse side 9.  
 
Utvalgets forvaltningsrevisjonsrapporter fra 2006 og fram til i dag kan leses på FIKS 
sine internettsider, her.  
 
Vi vil presisere at listen med tema i kontrollutvalgets innstilling om plan for 
kommende periode ikke var satt opp i en prioritert rekkefølge og at kontrollutvalget 
ba om fullmakt til å endre prioriteringene/velge andre tema(utenfor listen) som kan bli 
aktuelle i perioden.  
 
Siden 2017 snart er historie, foreslår vi at planen skal dekke perioden 2018 – 2020.  
 
Vedlegg:  
1. Saksutskrift KST-sak 4/17 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020  
2. Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, august 2016 fra KPMG  
3. Saksutskrift KU-sak 20 – 16 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon  
4. Saksutskrift av KU-sak 28/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
2017 – 2020.  
5. Forslag til handlingsplan for kontrollutvalget, jf. sak 24/16.  
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 01.11.2017:  
Utvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 4/17 til etterretning. I tråd med dette tas 
forslaget om vedlikehold av kommunale bygg ut av planen. Det var isteden enighet 
om «integrering av flyktninger» som nytt tema i den resterende del av planperioden. 
Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor et er også et nytt tema, jf. utvalgets 
budsjett for kontroll og tilsyn i 2018. Utvalget presiserte at forslagene til tema ikke er 
rangert, og at utvalget hvert år velger fra planen hvilke tema som skal undergis 
revisjon det kommende året. Samtidig understreket utvalget betydningen av at det, ut 
fra en endret risikosituasjon, kan velge nye tema for forvaltningsrevisjon.  
 
Votering:  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 01.11.2017:  
Kontrollutvalget prioriterer følgende tema for forvaltningsrevisjon 2018 – 2020:  
- Follo landbrukskontor (jf. egen sak)  
- Store investeringsprosjekter  
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- Oppfølgingen av politiske vedtak  
- Offentlige anskaffelser  
- Kvalitet i skolen  
- Helse- og omsorgstjenester  
- Integrering av flyktninger  
For øvrig opprettholder kontrollutvalget sitt forslag om plan for forvaltningsrevisjon.  
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2018 – 2020.  
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringer/tema i 
planperioden.  
 
 
Jan T. Løkken 
Sekretær 
 
 
Vedlegg til saken: 
 
 
 
 

K 96 - vedlegg 1 - 
KPMG Endelig _ Ove   

 
K 96 - vedlegg 2 - 

Plan forvaltningsrevi            
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 
 
 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

 

Saksutskrift 
 

Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2020 
 
Arkivsak-dok. 17/00277-1 
Saksbehandler Jan T. Løkken 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Vestby kontrollutvalg 01.11.2017 23/17 

 
Vestby kontrollutvalgs behandling 01.11.2017: 
Utvalget tar kommunestyrets vedtak i sak 4/17 til etterretning. I tråd med dette tas 
forslaget om vedlikehold av kommunale bygg ut av planen.  Det var isteden enighet om 
«integrering av flyktninger» som nytt tema i den resterende del av planperioden. 
Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor et er også et nytt tema, jf. utvalgets 
budsjett for kontroll og tilsyn i 2018. Utvalget presiserte at forslagene til tema ikke er 
rangert, og at utvalget hvert år velger fra planen hvilke tema som skal undergis revisjon 
det kommende året.  Samtidig understreket utvalget betydningen av at det, ut fra en 
endret risikosituasjon, kan velge nye tema for forvaltningsrevisjon.   
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 01.11.2017: 
Kontrollutvalget prioriterer følgende tema for forvaltningsrevisjon 2018 – 2020: 
-  Follo landbrukskontor (jf. egen sak)  
-  Store investeringsprosjekter 
- Oppfølgingen av politiske vedtak 
- Offentlige anskaffelser 
- Kvalitet i skolen 
- Helse- og omsorgstjenester 
- Integrering av flyktninger 
 
For øvrig opprettholder kontrollutvalget sitt forslag om plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2018 – 2020. 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringer/tema i 
planperioden. 

 

Saksutskriften bekreftes 
Ås, 9.november 2017 
 
Jan T. Løkken 
Kontrollsjef/Sekretariatsleder  
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Ås kommune  
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget prioriterer følgende tema for forvaltningsrevisjon 2018 – 2020: 

1. Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor (jf. egen sak) 
      2. 
      3. 
      4.  
      5. 
      6. 
      7. 
For øvrig opprettholder kontrollutvalget sitt forslag om plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

3. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2018 – 2020. 

4. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringer/tema i 
planperioden. 

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Saksutskrift KST Sak 4-17 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020, KPMGEndelig _ 
Overordnet analyse 26.8.16, Saksutskrift Vestby kontrollutvalg sak 20 - 16 Overordnet 
analyse, 16-00297-4 Saksutskrift Vestby kontrollutvalg 02.11 210761_1_1, Plan 
forvaltningsrevisjon Vestby kommune  2017 - 2020 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kommunestyret vedtok den 13.2 d.å., i sak 4/17. 
 

1. Kommunestyret vil ha følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennomført i 
2017: 
Forvaltningsrevisjon Søndre Follo Renseanlegg IKS 
Forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget fremme ny, revidert plan for perioden 
2017/2020 i løpet av året. Planen må ta hensyn til at for enkelte av de 
forslagene som nå er fremmet nylig har blitt gjennomført 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

 
Kontrollutvalget har fulgt opp vedtakets pkt. 1 og rapportene forventes behandlet av 
utvalget den 13. desember d.å.  
 
Som grunnlag for utvalgets oppfølging av pkt. 2 i kommunestyrevedtaket foreslår vi at 
rammen om to forvaltningsrevisjoner per år videreføres.  I tillegg foreligger det en 
invitasjon fra kontrollutvalget i Ås om å samarbeide om en forvaltningsrevisjon av Follo 
landbrukskontor i 2018. Denne invitasjonen legges fram som egen sak i dagens møte. I 
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budsjettet for 2018 har utvalget innstilt om to forvaltningsrevisjoner og i tillegg 
kostnadene ved å delta i revisjonen av landbrukskontoret. 
 
Planen for forvaltningsrevisjon skal bygge på en overordnet analyse. Denne ble lagt 
fram av KPMG i fjor høst og analysen vedlegges.  
 
Planen som ble lagt fram for kommunestyret inneholdt følgende prioritering av tema: 
 

Prosjekt Risiko 
 

 
Forvaltningsrevisjon - store 
investeringsprosjekter 

 
Store prosjekter leverer ikke i henhold til 
tid, kostnad og kvalitet 
 

 
Forvaltningsrevisjon – 
oppfølging av politiske vedtak 
 

 
Mangelfull oppfølging av politiske vedtak 
 

 
Forvaltningsrevisjon – offentlige 
anskaffelser 

 
Brudd på lov og forskrift relatert til 
offentlige anskaffelser 
 

 
Forvaltningsrevisjon – kvalitet i 
skolen 

 
Varierende kvalitet på skolene med 
hensyn til læringsmiljø og 
læringsresultat 
 

 
Forvaltningsrevisjon –  
Helse- og omsorgstjenester 

 
Tjenestetilbudet innenfor helse- i og 
omsorgssektoren samsvarer ikke med 
behov 

 
Forvaltningsrevisjon – 
vedlikehold av kommunale bygg 

 
Vedlikeholdsarbeidet er for lite 
planmessig/langsiktig 

 
Forvaltningsrevisjon- 
Samhandlingsreformen  
 

 
Svikt i oppfølgingen av pasienter som er 
utskrevet fra sykehus 

 
Forvaltningsrevisjon  - Søndre 
Follo Renseanlegg IKS 
 

 
Svikt i måloppnåelse og økonomistyring 

Kontrollutvalget ba om fullmakt til å endre prioriteringene i planperioden.  
Forvaltningsrevisjon av Søndre Follo Renseanlegg IKS og Samhandlingsreformen er 
allerede fulgt opp.  
 
Kommunestyret ba i sitt vedtak om at det i ny, revidert plan fra utvalget tas hensyn til at 
det for enkelte av forslagene som nå er fremmet, nylig har blitt gjennomført  
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
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Med unntak av forvaltningsrevisjonen av vedlikehold av kommunale bygg i 2013, kan 
sekretariatet ikke se at noen av de foreslåtte temaene har vært gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i inneværende eller forrige kommunestyreperiode. 
- Kontrollutvalget var under behandlingen av planen klar over at vedlikehold av 
kommunale bygg hadde hatt forvaltningsrevisjon i 2013.  Utvalget sluttet seg likevel til 
revisors risikovurdering av dette området, jf sak 20/16 den 14. september 2016, og at 
en oppfølgingsrevisjon bør gjennomføres mot slutten av perioden, jf. overordnet analyse 
side 9. 
- Ulike deler av helse- og omsorgstjenesten har vært undersøkt (demensomsorgen 
2016 og, hjemmetjenesten 2014), men sektoren som helhet har ikke vært undersøkt, jf. 
overordnet analyse side 9.  
 
Utvalgets forvaltningsrevisjonsrapporter fra 2006 og fram til i dag kan leses på FIKS 
sine internettsider, her.  
 
Vi vil presisere at listen med tema i kontrollutvalgets innstilling om plan for kommende 
periode ikke var satt opp i en prioritert rekkefølge og at kontrollutvalget ba om fullmakt til 
å endre prioriteringene/velge andre tema(utenfor listen) som kan bli aktuelle i perioden.  
 
Siden 2017 snart er historie, foreslår vi at planen skal dekke perioden 2018 – 2020.  
 
Ås, 20.10.2017 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg: 

1. Saksutskrift KST-sak 4/17 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 
2. Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, august 2016 fra KPMG 
3. Saksutskrift KU-sak 20 – 16 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 
4. Saksutskrift av KU-sak 28/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 

2017 – 2020. 
5. Forslag til handlingsplan for kontrollutvalget, jf. sak 24/16. 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 3/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00026-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalgets årsrapport 2017 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering.

Vedlegg: 
Årsrapport Vestby  KU 2017, Vestby KU Behandlede saker 2017 

Vedtak i saken sendes til: 
Vestby kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at 
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. 
For å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i 
virksomheten, utarbeider kontrollutvalget hvert år en årsrapport som oversendes 
kommunestyret til orientering. 

Hjemmel: 
I henhold til lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og 
tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning. 
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det 
løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av 
kommunestyret, jfr. Koml. § 77 nr.1 

Det følger av koml. § 77 nr.6 første punktum: 

6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget.

Vurdering: 
Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og 
kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med god dialog mellom 
kontrollutvalget og kommunestyret. 
I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap og oversendelse av 
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avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, 
finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i 
løpet av året gjennom en egen årsrapport. 
 
Årsrapporten kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i 
kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til å komme 
med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til 
behandlingen i kommunestyret. 
 
Avslutning: 
Forslag til årsrapport for 2017 legges fram for kontrollutvalget til behandling. 
Eventuelle merknader og innspill vil bli innarbeidet før rapporten oversendes 
kommunestyret. 
 
 
 
Ås, 23.1.2018 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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1. Innledning 
For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år 

utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten tar for seg 

oppgavene kontrollutvalget er pålagt gjennom lov og forskrift, og hvordan disse er løst.   

 

2. Kontrollutvalgets mandat og oppgaver 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre kontroll og tilsyn med forvaltningen av 

kommunen. Utvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i 

selskapene. Videre skal kontrollutvalget rapportere til kommunestyret om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. Utvalget skal også gi uttalelse om kommunens 

årsregnskap, påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, og at revisjonsmerknader blir 

fulgt opp.  

 

3. Kontrollutvalget i Vestby 
3.1 Medlemmer 

Kontrollutvalget har for valgperioden 2015-2019 følgende sammensetning: 

  

Nr. Funksjon Navn Parti For Personlig varamedlem Parti 

1. Leder Jeanette Hoel1 FrP nr.1 Magnus Hem FrP 

2. Nestleder Lars Johan Rustad KrF nr.2 Kristoffer Haakonsen KrF 

3. Medlem Jeton Morina H nr.3 Odd Einar Skaug-Vandraas  H 

4. Medlem John Arne Kjenn SP nr.4 Inger Randem SP 

5. Medlem Ann Tremblay Vølstad V nr.5 Torbjørn Mehl SV 
1 Medlem av kommunestyret 

 

Paal Jargel var medlem av kontrollutvalget i flere perioder og nestleder i inneværende valgperiode. 

Jargel døde den 16. april 2017. Kommunestyret valgte nytt kontrollutvalg den 22. mai og Jeton 

Morina ble valgt som nytt medlem 

 

I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. 

 

3.2 Møter 

Kontrollutvalget har avholdt seks møter og behandlet 31 (42 i 2016) nummererte saker i løpet av 

året. En sak ble behandlet via skriftlig saksbehandling. Grunnet forfall har varamedlemmene 

Torbjørn Mehl, Jeton Morina og Inger Randem deltatt i ett eller flere møter.   

Kontrollutvalget har vedtatt et strategiplan for sitt arbeid som ajourføres årlig. En aktivitetsplan 

rulleres mellom hvert møte.   

 

Kontrollutvalget har egne sider på kommunens og FIKS sine nettsider hvor innkallinger, protokoller 

og forvaltningsrevisjonsrapporter legges ut fortløpende (www.follofiks.no). 

 

3.3 Deltakelse på kurs og konferanser 

Lars Johan Rustad og John Arne Kjenn deltok på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017 1.-2. 

februar på Gardermoen.  
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Utvalget var i år ikke representert på Forum for kontroll og tilsyn (FKT) fagkonferanse og årsmøte 

2017 som ble avholdt 7.-8. juni i Tromsø. 

 

Utvalget var representert ved Lars Johan Rustad og John Arne Kjenn under Faglig forum for 

kontrollutvalgene i Follo den 26. oktober som var arrangert av FIKS.  Hovedtema var en 

presentasjon av en rapport om det kommunale risikobildet og en orientering om 

kommunesammenslåingen mellom Ski og Oppegård.  

 

4. Sekretariat 
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har tilfredsstillende sekretariatsbistand. 

Sekretariatsfunksjonen kan verken legges til kommunens administrasjon eller til den som utfører 

revisjonsoppgaver for kommunen. Kravet er ivaretatt ved at det er etablert et interkommunalt 

samarbeid om sekretariatet. Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har alle syv 

Follo-kommuner som deltakere.  Et forsøk fra FIKS på å fusjonere med Romerike kontrollsekretariat 

ført ikke fram pga. motstand fra enkelte kommuner på Romerike. 

Sekretariatet har ansvaret for forberedelse, herunder skriving saksfremstillinger og oppfølging av 

kontrollutvalgsmøtene. I tillegg har FIKS ansvaret for selskapskontrollen på vegne av 

deltakerkommunene. 

 

Ås er vertskommune for sekretariatet, og samarbeidet er hjemlet i kommunelovens § 27. 

Kontrollutvalgenes ledere utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften av sekretariatet. Det 

enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 

 

Sekretær for utvalget i 2017 har vært Jan T. Løkken.   

 

5. Budsjett kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalget skal innstille om budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen. Utvalget avga 

innstilling overfor kommunestyret om budsjettet for 2018 for revisjonen, sekretariatet og egne 

utgifter via skriftlig saksbehandling den 26.september 2017. 

 

6. Utvalgets arbeid 
6.1 Tilsyn med revisjonen 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og blant annet påse at 

kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.   

 

Bytte av regnskapsrevisor. 

Kommunestyret vedtok 13.februar d.å. at kommunen ikke ville benytte seg av opsjonen til å fornye 

avtalen med KPMG AS som regnskapsrevisor etter utløpet den 30. april 2017. Kontrollutvalget 

konkurranseutsatte regnskapsrevisjonen. Kommunestyret sluttet seg den 22.5 til kontrollutvalgets 

innstilling og valgte Deloitte AS som regnskapsrevisor for to år med opsjon til å forlenge avtalen.  

 

Deloitte AS er kommunens revisor og utfører både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  

Revisor rapporterer resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Deloittes 

oppdragsansvarlige revisor for regnskapet har vært Vidar Nesse. Oppdragsansvarlig revisor for 

forvaltningsrevisjon har vært Stein Ove Songstad. I 2017 har Deloitte vært representert i 
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kontrollutvalgsmøtene med regnskaps- eller forvaltningsrevisorer. Utvalget behandlet den 

1.november planen for revisjonsåret 2017. 

   

Kontrollutvalgets påseansvar skal i henhold til kontrakten med Deloitte blant annet ivaretas ved at 

revisor legger fram planene for sitt arbeid og rapporter om arbeidet. Revisor skal delta i alle 

utvalgets møter. Kontrollutvalget konkluderte 6.desember i sak 28/17 med at de etablerte 

ordningene for å ivareta påse-ansvaret overfor revisor er tilfredsstillende.   

 

Revisor for forvaltningsrevisjonsprosjektene velges årlig.  
 

6.2 Regnskapssaker 

Som kontrollorgan på vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget behandle kommunens og 

Vestby havns regnskaper og sammen med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter, avgi 

uttalelse til kommunestyret. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes formannskapet og følger saken 

videre til behandling i kommunestyret.  

Kontrollutvalget avga sin uttalelse om årsregnskapet for 2016 i møte den 10. mai 2017.  

 

6.3 Tilsyn med forvaltningen 

Den årlige forvaltningsrevisjonen baserer seg på en egen plan.  Kontrollutvalget la fram forslag til 

plan for perioden 2017 – 2020 for kommunestyret, men Kommunestyret vedtok 13. februar å be 

kontrollutvalget fremme en ny, revidert plan for perioden i løpet av året. Kontrollutvalget innstilte i 

møtet den 1. november på ny plan. 

 

Kommunestyret vedtok i møtet den 13. februar tema for årets forvaltningsrevisjoner: 

 Samhandlingsreformen i Vestby 

 Søndre Follo renseanlegg IKS 

 

Kontrollutvalget vedtok seinere formål og problemstillinger for de to prosjektene og gjennomførte 

en begrenset konkurranseutsetting av prosjektene.  Etter innstilling fra utvalget, valgte 

kommunestyret 26. juni Deloitte som forvaltningsrevisor for de to prosjektene. 

 

Kontrollutvalget behandlet 6. desember rapporten om samhandlingsreformen i Vestby. Den andre 

rapporten vil trolig foreligge til behandling i januar 2018.  

 

Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor 

Seks Follo-kommuner deltar i et samarbeid om Follo landbrukskontor. Jeanette Hoel og Lars Johan 

Rustad deltok i et felles informasjonsmøte for kontrollutvalgene om landbrukskontoret den 7. 

februar. Ås kommune er vertskommune for landbrukskontoret.  Kontrollutvalget i Ås har dermed 

kontroll- og tilsynsansvaret for kontoret. Etter initiativ fra kontrollutvalget i Ski inviterte 

kontrollutvalget i Ås de øvrige kontrollutvalgene i de andre deltakerkommunene til å være med på 

en generell forvaltningsrevisjon av selskapet. Kontrollutvalget i Vestby vedtok den 1. november, 

med forbehold om kommunestyrets budsjettvedtak for 2018, å slutte seg til prosjektet.  De andre 

deltakerkommunene, med unntak av Oppegård, har også sluttet seg til prosjektet. Follo 

distriktsrevisjon vil trolig gjennomføre revisjonen i løpet av 2018. 
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Rådmannens oppfølging av anbefalingene i tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter 

Kontrollutvalgsforskriften § 12 pålelegger kontrollutvalget å påse at kommunestyrets vedtak i 

tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.  Kontrollutvalget skal 

i sin tur rapportere videre til kommunestyret.  

 

 I utvalgets innstilling om rapporten om demensomsorg i Vestby kommune ble det foreslått at 

rådmannen skulle rapportere tilbake til utvalget om sin oppfølging, men kommunestyret la i sitt 

vedtak den 13. februar til grunn at rådmannens pågående arbeid ivaretok anbefalingene fra 

revisor.  

 I utvalgets innstilling om rapporten om anti-korrupsjonsarbeidet i Vestby kommune foreslo 

utvalget også at rådmannen skulle rapportere tilbake til kontrollutvalget, men kommunestyret la 

i sitt vedtak til grunn at rådmannens pågående arbeid med internkontroll ivaretar anbefalingene 

fra revisor.  

 Kontrollutvalget behandlet 10. mai rådmannens rapport om oppfølgingen av rapporten om 

samfunnssikkerhet og beredskap. Saken ble oversendt kommunestyret med innstilling å ta 

tilbakemeldingen til orientering.  

 Kontrollutvalget behandlet 1. november ny tilbakemelding fra rådmannen om oppfølgingen av 

rapporten om rådmannens internkontroll. Utvalget vedtok å oversende saken til 

kommunestyret med innstilling om at kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding til 

orientering. 

 

6.4 Selskapskontrollen 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper med mer. Dette innebærer en kontroll rettet mot selskapene i form av eierskapskontroll 

og/eller forvaltningsrevisjon. Selskapskontrollen omfatter interkommunale selskaper og heleide 

kommunale aksjeselskaper. Vestby kommune har eierinteresser i 6 selskaper hvor det kan utføres 

selskapskontroll:  

 Follo kvalifiseringssenter IKS 

 Alarmsentralen brann øst AS 

 Follo Krise- og Incestsenter IKS 

 Movar IKS 

 Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 Næringstjenester AS 
 

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020 

Kommunestyret vedtok i møtet den 10.oktober 2016 kontrollutvalgets forslag til overordnet analyse 

og plan for selskapskontroll 2017-2020. for påfølgende år.    

 

Planen omfatter følgende kontroller: 

 
2018: Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av retningslinjer gitt nasjonalt og lokalt 

2019:   Forvaltningsrevisjon av et selskap. Kommunestyret ønsker at SFR vurderes for slik revisjon. 

2020: Eierskapskontroll med vekt på kommunenes eierstyring generelt. 

 

Etter vedtak i kommunestyret 13. februar, gjennomføres selskapskontroll av Søndre Follo 

renseanlegg IKS som forvaltningsrevisjon i 2017.  
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6.5 Andre kontroller 

I tillegg til kontrollformene som er beskrevet ovenfor, skal kontrollutvalget gjennomføre løpende 

tilsyn med forvaltningen på andre måter. 

 

I 2017 tok utvalget opp følgende saker: 

 

Utleie av lokaler til næringsdrivende 

Rådmannens skriftlige redegjørelse for regler for utleie av lokaler til næringsdrivende ble tatt til 

orientering i utvalgets møte den 8. februar. 

 

Dialog med rådmannen 

Utvalget hadde den 3. mars en dialog med rådmannen om aktuelle spørsmål.  

 

 

7. Sammendrag 
Kontrollutvalget legger vekt på å være en medspiller i å forbedre kommunens eksterne 

tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner. 

Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig 

tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten. 

 

Kontrollutvalget har også i 2017 hatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den kommunale 

forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen. 

 

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker 

som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Vestby kommune. Skolering av utvalgsmedlemmer vil 

fortsatt ha prioritet i tiden fremover. 

 

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke 

avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for forbedringsforslag 

og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets målsetninger blir realisert. 
 

 

 

Vestby, 31.januar 2018 

 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

 

 

 

Jeanette Hoel/s./ Lars Johan Rustad/s./ Jeton Morina/s./ 

Leder Nestleder  

   

   

   

John Arne Kjenn/s./ Ann Tremblay Vølstad/s./  
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KONTROLLUTVALGET  
I VESTBY KOMMUNE 

BEHANDLEDE SAKER 2017 
Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

8.2.17    

 1/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 A 

 2/17 Rådmannens redegjørelse for regler ved utleie av lokaler til næringsdrivende A 

 3/17 Samarbeidet med KPMG A 

 4/17 Orienteringssaker  

6.3.17    

 5/17 Konkurranseutsetting av revisjonen A 

 6/17 Klage på saksbehandlingen Skoglundkollen A 

22.3.17    

 7/17 Dialog med rådmannen A 

 8/17 Kommunens saksbehandling av byggesaker A 

 9/17 Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon 2017 A 

 10/17 Orienteringssaker A 

 11/17 Deltakelse på FKTs fagkonferanse 7. og 8.juli 2017 A 

10.5.17    

 12/17 Kommunens årsregnskap og årsberetning for 2016 A 

 13/17 Vestby havn – årsregnskap og årsberetning 2016 A 

 14/17 Oppsummering av revisjonen 2016 – nummerert brev nr.1 A 

 15/17 Valg av regnskapsrevisor (unntatt offentlighet) A 

 16/17 Valg av forvaltningsrevisor (unntatt offentlighet) A 

 17/17 Rådmannens oppfølging av rapporten om samfunnssikkerhet og beredskap  
i Vestby kommune 

A 

 18/17 Orienteringssaker A 

26.9.17    

 19/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 [skriftlig saksbehandling] B 

1.11.17    

 20/17 Deloitte – ny regnskapsrevisor A 

 21/17 Rapport for 2.tertial 2017 O 

 22/17 Ny tilbakemelding fra rådmannen om oppfølgingen av rapporten om  
rådmannens internkontroll 

B 

 23/17 Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018 – 2020 O 

 24/17 Invitasjon til samarbeid om forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor B 

 25/17 Kontrollutvalgets strategi for arbeidet O 

 26/17 Orienteringssaker A 

6.12.17    

 27/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen i Vestby O 

 28/17 Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor O 

 29/17 Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser 2018 B 

 30/17 Kontrollutvalgets møteplan 2018 B 

 31/17 Orienteringssaker A 

 
 
 
Kode Forklaring 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken går ut 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 4/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00035-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll K sak 95 Ny tilbakemelding fra rådmannen om oppfølging av rapporten 
om rådmannens internkontroll, Saksprotokoll K sak 96 Ny plan for 
forvaltningsrevisjon 2018-2020, Aktivitetsplanen pr 61217 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 01/18 K sak 95/17 Ny tilbakemelding fra rådmannen om oppfølging av 
rapporten om rådmannens internkontroll, saksprotokoll (vedlagt) 

RS 02/18 K sak 96/17 Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020, 
saksprotokoll (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 01/18 Aktivitetsplan, pr 6.12.17 (vedlagt) 

Ås, 23.1.2018 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I  

VESTBY KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 6.12.17 

 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende. Deloitte står for regnskapsrevisjonen. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.   

Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet. Forkortelser: KU: Kontrollutvalget, KST: Kommunestyret 

 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 Januar  FIKS KU 8.2.17  KST 24.4.17 

2. Aktivitetsplan   FIKS Rullerende og ajourføres etter hvert møte  

3. Utvalgets strategiplan Januar FIKS Skal fornyes årlig.    

4. Budsjett for kontroll og tilsyn     

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018  FIKS KU 26.9.17 KST 

5. Møteplan 2018 

Møtene starter kl. 17:00 og varer normalt inntil 2 

timer 

 

 FIKS Vedtatt møteplan for 2018: 

31.1 – Møterom 107, Vestby rådhus 

14.3 – Møterom 107, Vestby rådhus 

9.5 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 

6.6 – Møterom 107, Vestby rådhus 

5.9 – Møterom 107, Vestby rådhus 

24.10 – Møterom 107, Vestby rådhus 

5.12 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 

 

6. Kommunens årsregnskap     

 Kommunens årsregnskap for 2016    Rådmann KU 10.5.17 KST 26.6.17 

 Revisjonsberetning 2016 15.4.17 KPMG KU 10.5.17 KST 26.6.17 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet  FIKS KU 10.5.17 KST 26.6.17 

7. Vestby Havn årsregnskap     

 Vestby Havn årsregnskap for 2016  Kommunen KU 10.5.17 KST 26.6.17 

 Revisjonsberetning 2016 15.4.17 KPMG KU 10.5.17 KST 26.6.17 
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet  FIKS KU 10.5.17 KST 26.6.17 

8. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (jan-april 2017) - orienteringssak Juni  Rådmann KU 14.6.17  

 2. Tertialrapport (mai-aug 2017) - orienteringssak Oktober Rådmann KU 1.11.17  

9. Rapporter fra revisjonen:     

 1. Pr. 30.04.17 (perioden 1.5.16 – 30.4.17) Mai  KPMG KU 10.5.17  

 2. Pr. 31.10.17 (perioden 1.5.17 – 31.10.17) November Deloitte ?  

10. Revisjonsplan     

 Revisjonsplan 2017  Deloitte KU 1.11.17  

11. Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020 Høst 2017 FIKS KU 1.11.17 KST 

12. Forvaltningsrevisjon 2016     

 1. Demensomsorgen i Vestby kommune 1.11.16 KPMG KU 14.12.16  KST 13.2.17 

 2. Antikorrupsjonsarbeidet i plan- og 

bygningssaker 

1.11.16 KPMG KU 14.12.16 KST 13.2.17 

13. Forvaltningsrevisjon 2017      

 1. Samhandlingsreformen 22.11.17 Deloitte KU 06.12.17 Rapport KST 

 2. Søndre Follo Renseanlegg IKS 22.11.17 Deloitte Utsatt KST 

14. Oppfølging av tidligere FR-rapporter:  Rådmann   

 1. Rådmannens internkontroll, ny frist: 1.3.16 Rådmann KU 4.5.16 KU 4.5.16 

 KST 23.5.16 

 2. Hjemmetjenesten 2.8.15 Rådmann KU 11.11.15 KST 7.12.15 

 3. PPT-tjenesten 8.11.16 Rådmann KU 14.12.16 KST 13.2.17 

 4. Kommunens beredskapsarbeid 8.2.17 Rådmann KU 10.5.17  KST 26.6.17 

 5. Demensomsorgen  Rådmann  KST 13.2.17 

 6. Antikorrupsjonsarbeidet i plan- og 

bygningssaker 

 Rådmann  KST 13.2.17 

15. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 

2017-2020 

Høst 16 FIKS KU 14.9.16 KST 10.10.16 

16. Varsel om generalforsamling/repr. skap     
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Selskapenes årsrapporter samles og legges fram for 

utvalget en gang per år.  

Høst 17 FIKS   

17. Andre saker     

 Konkurranseutsetting av regnskapsrevisjon  FIKS KU 10.5.17 KST 22.5.17 
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