
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Vestby kontrollutvalg 
 
Møtetid: 06.06.2018 kl. 17:00 
Sted: Møterom 107, Vestby rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Jeanette Hoel (FrP) leder, Lars Johan Rustad (KrF) nestleder, John Arne Kjenn 
(SP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Odd Einar Skaug-Vandraas (H) 
 
Forfall:  
Jeton Morina (H). Ann Vølstad (V) meldte forfall så sent, at det var vanskelig å få 
innkalt vara. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Sjur Authen, rådmann (under sakene 9/18 – 11/18) 
Mikal Johansen, økonomisjef (under sakene 9/18 – 12/18)  
 
Fra Deloitte AS møtte: 
Vidar Nesse, Partner 
Nina Gunbjørnsen, Manager 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS   
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
Møteprotokoll godkjent 11.06.2018 
 
 
 

Jeanette Hoel/s./  Lars Johan Rustad/s./ 
Leder  nestleder 
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

9/18 18/00085-1 Vestby kommune - Årsmelding 2017 3 

10/18 18/00083-1 Vestby kommune - Årsregnskap 2017 4 

11/18 18/00094-2 Vestby havn  - Årsregnskap 2017 6 

12/18 18/00034-2 Oppsummering revisjon 2017 8 

13/18 18/00035-4 Referat og orienteringer 9 

Eventuelt 
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Vestby KU-9/18 
Vestby kommune - Årsmelding 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Vestby kommunes årsmelding for 2017 til orientering. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 06.06.2018: 
Rådmann Sjur Authen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Økonomisjef Mikal Johansen supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 06.06.2018: 
 
Kontrollutvalget tar Vestby kommunes årsmelding for 2017 til orientering. 
 
 
 
 
 
  



  
Vestby kontrollutvalg 06.06.2018 Side 4 av 10 

  

Vestby KU-10/18 
Vestby kommune - Årsregnskap 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby kommunes årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 6.6.2018 i sak 10/18 behandlet Vestby kommunes 
årsregnskap for 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 16.04.2018, og rådmannens årsberetning og årsmelding 
for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med 
muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at Vestby kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 35,424 mill. kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 48,973 mill. kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til fond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Sykehjemmet at det er vesentlig merforbruk i forhold til budsjett. 
Det er redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at sum lånegjeld ved utgangen av 2017 utgjør 134 % 
av netto driftsinntekter. Dette tallet er nær tre ganger så høyt som fylkesmannens 
anbefaling på 50%. 
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 16.04.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Vestby kommunes årsregnskap for 2017. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 06.06.2018: 
Rådmann Sjur Authen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Økonomisjef Mikal Johansen supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 06.06.2018: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby kommunes årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 6.6.2018 i sak 10/18 behandlet Vestby kommunes 
årsregnskap for 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 16.04.2018, og rådmannens årsberetning og årsmelding 
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for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med 
muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at Vestby kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 35,424 mill. kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 48,973 mill. kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til fond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Sykehjemmet at det er vesentlig merforbruk i forhold til budsjett. 
Det er redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at sum lånegjeld ved utgangen av 2017 utgjør 134 % 
av netto driftsinntekter. Dette tallet er nær tre ganger så høyt som fylkesmannens 
anbefaling på 50%. 
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 16.04.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Vestby kommunes årsregnskap for 2017 
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Vestby KU-11/18 
Vestby havn - Årsregnskap 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby havns årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 6.6.18 i sak 11/18 behandlet Vestby havns årsregnskap 
for 2017. 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert xx.05.2018, og Vestby havns årsberetning for 2017. I 
tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig 
informasjon om aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at Vestby havns regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 1,016 mill. kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 964.000 kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til fond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god. Det er redegjort for avvikene i Vestby havns 
årsberetning.  
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av xx.05.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Vestby havns årsregnskap for 2017. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 06.06.2018: 
Revisjonsberetningen, datert 31.5.18, var ettersendt til utvalgets medlemmer. 
Partner Vidar Nesse redegjorde for hvorfor revisjonsberetningen inneholder 
forbehold. Dette skyldes uavklarte forhold i forhold til regnskapet for Son 
havnekontor. 
Manager Nina Gunbjørnsen supplerte. 
 
Økonomisjef Mikal Johansen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Sekretær hadde bedt Deloitte AS avlegge en revisjonsberetning med status pr 31.5 
for fremleggelse i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av saken. Sekretær 
hadde også bedt revisor om å fremlegge en eventuell revidert revisjonsberetning i 
kontrollutvalgets møte dersom grunnlaget for avlagt revisjonsberetning hadde endret 
seg innen den tid. 
 
Havnestyret behandler saken 6.6.18, dvs. samme dag som kontrollutvalget. 
Formannskapet vil behandle saken 11.6.18. 
Kommunestyret vil behandle saken 25.6.18. 
   
Utvalgets medlemmer fremmet følgende omforente forslag: 
 
1. Saken utsettes. 
2. Ny behandling av saken berammes til 20.juni 2018. 
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Deloitte AS og Vestby kommune vil ha en dialog for å få avklart de forhold som er 
påpekt av revisor. Deloitte AS har som målsetning å kunne fremlegge ny 
revisjonsberetning til kontrollutvalgets behandling av saken i ekstraordinært 
telefonmøte. 
 
Sekretær ble bedt om å oversende saksutskrift av saken til formannskapets 
behandling. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 06.06.2018: 

 
1. Saken utsettes. 
2. Ny behandling av saken berammes til 20.juni 2018. 
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Vestby KU-12/18 
Oppsummering revisjon 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin revisjonsrapport nr.2 «Oppsummering av 
årsoppgjørsrevisjon» til orientering. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 06.06.2018: 
Manager Nina Gunbjørnsen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Partner Vidar Nesse supplerte. 
 
Økonomisjef Mikal Johansen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 06.06.2018: 
 
Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin revisjonsrapport nr.2 «Oppsummering av 
årsoppgjørsrevisjon» til orientering. 
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Vestby KU-13/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 06.06.2018: 
Sekretær viste til referat- og orienteringssakene og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
OS 19/18 Notat fra FKT Fagkonferanse 2018 

Lars Johan Rustad deltok på FKT Fagkonferanse 29.-30.mai 2018 og hadde 
ettersendt et notat fra konferansen til utvalgets medlemmer. 
 
 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 06.06.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:00 
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