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MØTEPROTOKOLL 
 

Vestby kontrollutvalg 
 
Møtetid: 10.05.2017 kl. 17:00 
Sted: Formannskapssalen i Rådhuset 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Jeanette Hoel (FrP), Lars Johan Rustad (KrF), John Arne Kjenn (Sp) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Jeton Morina (H), Torbjørn Mehl (SV)  
 
Forfall:  
Ann Tremblay Vølstad (V) 
 
Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
 
Fra kommuneadministrasjonen: 
Økonomisjef Mikal Johansen (sak 12/17 til 14/17) 
 
Fra KPMG: 
Revisor Rune Johansen (sak 12/17 til 14/17)  
 
   
 
Diverse merknader: 
 
Møtet startet med ett minutt stillhet for nestleder Paal Jargel som avgikk ved døden 
16.april 2017. 
 
John Arne Kjenn ble valgt som medunderskriver av protokollen. 
 
Møteprotokoll godkjent 10.05.2017 
 
 
Jeanette Hoel/s./ 
Leder 

John Arne Kjenn/s./ 
    Medlem  

  
 

http://www.follofiks.no/
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Saksliste 

  

 

12/17  Kommunens årsregnskap og årsberetning for 2016  

13/17  Vestby havn - årsregnskap og årsberetning 2016   

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

 

15/17  Valg av regnskapsrevisor - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 

 

16/17  Valg av forvaltningsrevisor 2017  - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 23 tredje ledd 

 

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

 

18/17  Orienteringssaker  
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Saker til behandling  

Vestby KU-12/17 
Kommunens årsregnskap og årsberetning for 2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby kommunes årsregnskap for 2016: 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra KPMG datert 7. april 2017 og rådmannens årsberetning.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller 
forbehold. 
 
Ut over overnevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby kommunes 
regnskap for 2016. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 
Vestby kommune for 2016. 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 10.05.2017: 
Mikal Johansen presenterte hovedpunktene i årsregnskapet og svarte på spørsmål. 
John Arne Kjenn foreslo følgende endring av 4. avsnitt i innstillingen: 
«Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Vestby kommunes regnskap for 
2016.» 
 
Votering: 
Innstillingen ble, med tillegg av forslaget fra John Arne Kjenn, enstemmig vedtatt 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 10.05.2017: 
Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby kommunes årsregnskap for 2016: 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra KPMG datert 7. april 2017 og rådmannens årsberetning.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller 
forbehold. 
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Vestby kommunes regnskap for 
2016 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 
Vestby kommune for 2016. 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
[Lagre]  
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Vestby KU-13/17 
Vestby havn - årsregnskap og årsberetning 2016  
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget har i møtet 10. mai 2017 behandlet Vestby havns årsregnskap for 
2017. 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsmeldingen, 
årsberetningen og revisjonsberetningen datert 6. april 2017.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller 
presisering. 
 
Ut over det dette, har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby havns årsregnskap 
for 2016. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 
Vestby havn for 2016. 
 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 10.05.2017: 
Mikal Johansen presenterte hovedpunktene i årsregnskapet og svarte på spørsmål. 
John Arne Kjenn foreslo følgende endring av 4. avsnitt i innstillingen: 
«Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til årsregnskapet for Vestby havn for 
2016.» 
 
Votering: 
Innstillingen ble, med tillegg av forslaget fra John Arne Kjenn,  enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 10.05.2017: 
Kontrollutvalget har i møtet 10. mai 2017 behandlet Vestby havns årsregnskap for 
2017. 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsmeldingen, 
årsberetningen og revisjonsberetningen datert 6. april 2017.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller 
presisering. 
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til årsregnskapet for Vestby havn for 
2016. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for 
Vestby havn for 2016. 
 
 
[Lagre]  
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Vestby KU-14/17 
Oppsummering av revisjonen 2016  - nummerert brev nr. 1 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport «Oppsummering av revisjonen for 2016» til 
orientering.  
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 10.05.2017: 
Rune Johansen orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 10.05.2017: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport «Oppsummering av revisjonen for 2016» til 
orientering.  
 
 

Vestby KU-15/17 
Valg av regnskapsrevisor 
 

Unntatt etter offentleglova  §13 jfr fvl §13 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
 

Vestby KU-16/17 
Valg av forvaltningsrevisor 2017  
 

Unntatt etter offentleglova  § 23 tredje led 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
 
 
 

Vestby KU-17/17 
Rådmannens oppfølging av rapporten om samfunnssikkerhet og 
beredskap i Vestby kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten om samfunnssikkerhet 
og beredskap oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten 
om samfunnssikkerhet og beredskap til orientering.  

 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 10.05.2017: 
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Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 10.05.2017: 
Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten om samfunnssikkerhet 
og beredskap oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten 
om samfunnssikkerhet og beredskap til orientering.  

 
 
 

Vestby KU-18/17 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 10.05.2017: 
Lars Johan Rustad orienterte om at han hadde møtt i kommunestyret  24. april som 
varamedlem og i forbindelse med behandlingen av kontrollutvalgets årsrapport for 
2016 hadde han et innlegg om hvordan samarbeidet mellom kontrollutvalget og 
kommunestyret kan bli bedre.   
 
Votering: 
 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 10.05.2017: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
[Lagre]  
 
 
Eventuelt 
 
John Arne Kjenn meldte forfall til årsmøtet og fagkonferansen til FKT i Tromsø 7. og 
8. juni. 
 
Vedtak: Jeton Morina deltar i møtet på vegne av kontrollutvalget. 
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