
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Vestby kontrollutvalg 
 
Møtetid: 12.12.2018 kl. 17:00 
Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Jeanette Hoel (FrP) leder, Lars Johan Rustad (KrF) nestleder, John Arne Kjenn 
(SP), Jeton Morina (H), Ann Tremblay Vølstad (V) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Sjur Authen, rådmann (under sakene 19/18 – 25/18) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon (under sak 19/18) 
 
Fra Deloitte AS møtte: 
Nina Gunbjørnsen, Senior Manager 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 17.12.2018 
 
 
 
 

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

Saker til behandling 

19/18 17/00278-3 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor 3 

20/18 17/00325-7 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Samhandlingsreformen i Vestby kommune 

4 

21/18 18/00077-20 Vestby kommune - Oppfølging av gjennomførte 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 2011 - 2015 

5 

22/18 17/00286-8 Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor 

6 

23/18 18/00167-2 Henvendelse til kontrollutvalget - 
Bekymringsmelding - Manglende journalføring i 
plansak Stjernåsen 

7 

24/18 18/00174-1 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 8 

25/18 18/00173-1 Møteplan 2019 9 

26/18 18/00150-1 Kurs og konferanser 2019 10 

27/18 18/00035-6 Referat og orienteringer 11 

Eventuelt 
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Vestby KU-19/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til 

orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor 

følge opp følgende anbefalinger: 
 

a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.  
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert 

tredje år. 
 
3. Kommunestyret ber rådmann vurdere å delegere viltforvaltningen til Follo 

landbrukskontor. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 12.12.2018: 
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort presenterte rapporten. 
 
Rådmann Sjur Authen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
«innstillingens punkt 3 strykes.» 
 
Votering: 
Innstillingens punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 12.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til 

orientering. 
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor 

følge opp følgende anbefalinger: 
 

a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.  
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert 

tredje år. 
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Vestby KU-20/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Samhandlingsreformen i Vestby kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Vestby kommune, datert 
1.11.18, til orientering. 

2. Kommunestyret ber om en status for oppfølgingen av anbefalingene i forbindelse 
med kommunens årsmelding for 2019. 

 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 12.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 12.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Vestby kommune, datert 
1.11.18, til orientering. 

2. Kommunestyret ber om en status for oppfølgingen av anbefalingene i forbindelse 
med kommunens årsmelding for 2019. 
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Vestby KU-21/18 
Vestby kommune - Oppfølging av gjennomførte 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 2011 - 2015 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rapporten Oppfølging av gjennomførte 
forvaltningsrevisjonsprosjekt i Vestby kommune 2011 – 2015, til orientering. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 12.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Rådmann Sjur Authen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Sekretær orienterte. 
 
Senior Manager Nina Gunbjørnsen supplerte. 
 
John Arne Kjenn fremmet følgende alternative forslag: 
 
«Kontrollutvalget fremlegger for kommunestyret rapport om «Oppfølging av 
gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter 2011 – 2015» slik kommunestyret ba 
om i sitt vedtak 9/18. 
 
Rapportene og rådmannens tilbakemeldinger om oppfølging av rapportens 
anbefalinger, viser at forvaltningsrevisjonene har medvirket til justeringer og 
forbedringer på sentrale forvaltningsområder i Vestby kommune. 
 
Kontrollutvalget ber kommunestyret ta rapporten til orientering.» 
 
Votering: 
Alternativt forslag fra John Arne Kjenn ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 12.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kontrollutvalget fremlegger for kommunestyret rapport om «Oppfølging av 
gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter 2011 – 2015» slik kommunestyret ba 
om i sitt vedtak 9/18. 
 
Rapportene og rådmannens tilbakemeldinger om oppfølging av rapportens 
anbefalinger, viser at forvaltningsrevisjonene har medvirket til justeringer og 
forbedringer på sentrale forvaltningsområder i Vestby kommune. 
 
Kontrollutvalget ber kommunestyret ta rapporten til orientering. 
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Vestby KU-22/18 
Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte AS 

som regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2019 til og med 30.4.2020, og fullfører 
revisjonen av regnskapsåret 2019. 

2. Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 12.12.2018: 
Sekretær orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 12.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte AS 

som regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2019 til og med 30.4.2020, og fullfører 
revisjonen av regnskapsåret 2019. 

2. Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS. 
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Vestby KU-23/18 
Henvendelse til kontrollutvalget - Bekymringsmelding - Manglende 
journalføring i plansak Stjernåsen 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding på de påpekte forhold 

rundt rutiner og praksis for journalføring i den aktuelle sak.  
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 12.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Sekretær orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 12.12.2018: 
 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding på de påpekte forhold 

rundt rutiner og praksis for journalføring i den aktuelle sak.  
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Vestby KU-24/18 
Tema for forvaltningsrevisjon 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
1. Kommunestyret ønsker å få gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner i 2019:  

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. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 12.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Sekretær orienterte. 
 
Senior Manager Nina Gunbjørnsen supplerte. 
 
Det var omforent forslag om å se på «Integrering av flyktninger» som et aktuelt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
 
Det var ønskelig med en orientering vedrørende byggesaksbehandling før en innstilte 
på valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt nr. 2. 
 
Leder fremmet følgende forslag: 
 
«Saken utsettes til neste møte.» 
 
Votering: 
Forslag fra leder ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 12.12.2018: 
 
Saken utsettes til neste møte. 
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Vestby KU-25/18 
Møteplan 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2019: 
 
Onsdag 23.januar 
Onsdag 6.mars 
Onsdag 24.april  
Onsdag 29.mai 
 
Onsdag 4.september 
Onsdag 9.oktober 
Onsdag 4.desember (konstituering av nytt kontrollutvalg) 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 17:00. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 12.12.2018: 
Sekretær orienterte. 
 
Etter diskusjon ble det fremmet forslag om å bare vedta møteplan 1.halvår 2019 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 12.12.2018: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2019: 
 
Onsdag 23.januar 
Onsdag 6.mars 
Onsdag 24.april  
Onsdag 29.mai 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 17:00. 
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Vestby KU-26/18 
Kurs og konferanser 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019: 
1) 
2) 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 4.-5.juni 2019: 
1) 
2) 

 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 12.12.2018: 
Sekretær orienterte. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019: 
 
1) Lars Johan Rustad (med forbehold) 
2) Jeton Morina (med forbehold) 
3) John Arne Kjenn 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 4.-5.juni 2019: 
 
1) John Arne Kjenn 
2) 

 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 12.12.2018: 

 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019: 
 
1) Lars Johan Rustad (med forbehold) 
2) Jeton Morina (med forbehold) 
3) John Arne Kjenn 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 4.-5.juni 2019: 
 
1) John Arne Kjenn 
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Vestby KU-27/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 12.12.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 12.12.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Status FIKS 
Sekretær orienterte om  
• Bemanningssituasjonen (tilsatt rådgiver i 60 % som tiltrer 2.januar 2019. Redusert 

bemanning i 2018 har medført mye overtid for kontrollsjef/daglig leder)) 
• Medlemskommuners uttreden (Oppegård og Ski kommuners uttreden av FIKS fra 

og med 31.12.18 med endelig uttreden 1.1.2020 samt andre kommuners 
vedtak/vurdering om å gjøre det samme. Det vil foreligge en utredning om 
sekretariatsordning for Nordre Follo i løpet av vinteren/våren 2019) 

• Strategi fremover (samarbeid med ROKUS IKS om å få dannet et større 
sekretariatsselskap for Romerike og Follo-kommunene + interesse fra KUBIS om 
å sondere for å kunne bli en del av et større sekretariatssamarbeid i Viken-
regionen) 

 
 
Byggesaksbehandling i Vestby kommune 
John Arne Kjenn tok opp saken. 
 
Kontrollutvalget ønsker en orientering i neste møte. Utvalgets medlemmer bes om å 
gi skriftlige innspill til sekretær på konkrete spørsmål/problemstillinger de ønsker å få 
svar på. 
 
 
Fjernvarmeanlegg i Vestby kommune 
Senior Manager Nina Gunbjørnsen viste til tidligere forespørsel fra kontrollutvalget 
om å undersøke dette, og orienterte. 
 
 
Vestby havn / Son havnekontor 
Lars Johan Rustad tok opp saken. 
Senior Manager Nina Gunbjørnsen orienterte. 
Vestby havn / Son havnekontor vil komme opp som egen sak i neste møte. 
 
 
 
Møte hevet kl. 19:42 
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