
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Vestby kontrollutvalg 
 
Møtetid: 14.03.2018 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Jeanette Hoel (FrP) leder, Lars Johan Rustad (KrF) nestleder, Ann Tremblay 
Vølstad (V) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Odd Einar Skaug-Vandraas (H), Inger Randem (SP) 
 
Forfall:  
Jeton Morina (H), John Arne Kjenn (SP) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
ingen 
 
Fra Deloitte AS møtte: 
Iver M. Fiksdal, Senior Consultant (forvaltningsrevisor) (under sak 5/18) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS  
 
Diverse merknader: 
Lars Johan Rustad meldte en sak under Eventuelt 
 
Møteprotokoll godkjent 19.03.2018 
 
 
 
 
 

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

Saker til behandling 

5/18 18/00067-1 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo 
Renseanlegg IKS 

3 

6/18 18/00035-2 Referat og orienteringer 5 

Eventuelt 
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Vestby KU-5/18 
Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret ber Vestby kommunes medlemmer av representantskapet i 

Søndre Follo Renseanlegg IKS sørge for at selskapet setter i verk følgende tiltak: 
a. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og 

kostnadseffektivitet, og sikrer at det blir rapportert om dette til styret. 
b. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for budsjettarbeidet. 
c. Sikrer en tilstrekkelig rensekapasitet for avløpsvann som bidrar til 

etterlevelse av utslippskrav, i samsvar med lov og forskrift, utslippstillatelse 
og statlige pålegg. 

2. Kommunestyret ber rådmann sørge for å sette i verk følgende tiltak: 
a. Avklarer ansvars- og oppgavefordeling mellom Vestby kommune og 

Søndre Follo Renseanlegg IKS når det gjelder administrative oppgaver. 
b. Sikrer at kommunens arbeid med eieroppfølging er i samsvar med 

gjeldende politiske vedtak og de anbefalinger som gjelder for god 
eierstyring av kommunalt eide selskaper. 

3. Kommunestyret ber rådmann rapportere om Vestby kommunes oppfølging av 
anbefalingene til kontrollutvalget innen 12 måneder. 

 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 14.03.2018: 
Senior Consultant Iver M. Fiksdal presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Leder foreslo å endre tidsfristen for tilbakemelding til seks måneder. 
 
Sekretær orienterte. 
Rapporten og sak vedrørende selskapskontrollen vil også komme til behandling i 
kontrollutvalget i Ås kommune som eier Søndre Follo Renseanlegg IKS sammen 
med Vestby kommune. 
 
Omforent forslag om å tilføye «..under punkt 2..» i innstillingens punkt 3.  
 
Omforent forslag om nytt punkt 2: 
 
«Kommunestyret ber Vestby kommunes representanter i representantskapet melde 
tilbake til kommunestyret om oppfølging av anbefalingene under punkt 1 innen seks 
måneder.» 
 
Innstillingens punkt 2 og 3 blir nytt punkt 3 og 4. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
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Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.03.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret ber Vestby kommunes medlemmer av representantskapet i 

Søndre Follo Renseanlegg IKS sørge for at selskapet setter i verk følgende tiltak: 
a. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og 

kostnadseffektivitet, og sikrer at det blir rapportert om dette til styret. 
b. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for budsjettarbeidet. 
c. Sikrer en tilstrekkelig rensekapasitet for avløpsvann som bidrar til 

etterlevelse av utslippskrav, i samsvar med lov og forskrift, utslippstillatelse 
og statlige pålegg. 

2. Kommunestyret ber Vestby kommunes representanter i representantskapet 
melde tilbake til kommunestyret om oppfølging av anbefalingene under punkt 1 
innen seks måneder. 

3. Kommunestyret ber rådmann sørge for å sette i verk følgende tiltak: 
a. Avklarer ansvars- og oppgavefordeling mellom Vestby kommune og 

Søndre Follo Renseanlegg IKS når det gjelder administrative oppgaver. 
b. Sikrer at kommunens arbeid med eieroppfølging er i samsvar med 

gjeldende politiske vedtak og de anbefalinger som gjelder for god 
eierstyring av kommunalt eide selskaper. 

4. Kommunestyret ber rådmann rapportere om Vestby kommunes oppfølging av 
anbefalingene under punkt 3 til kontrollutvalget innen seks måneder. 
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Vestby KU-6/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 14.03.2018: 
Leder orienterte og viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Følgende tilleggsforslag ble fremsatt: 
 
«Kontrollutvalget melder på følgende deltakere til FKT Fagkonferanse og årsmøte 
29.-30.mai 2018: Lars Johan Rustad, Jeton Morina (forespørres), 1.vara Jeanette 
Hoel.» 
 
OS 12/18 Aktivitetsplan, pr. 31.1.18 
  Sekretær orienterte. 

Kontrollutvalget bør innstille om Vestby kommune skal vurdere å 
benytte seg av 1.opsjon i forbindelse med avtale med regnskapsrevisor. 
Saken bør komme opp til behandling i kontrollutvalget før sommeren. 
Sekretær vil sende ut en oppdatert aktivitetsplan etter møtet. 
 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent tilleggsforslag. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.03.2018: 
 
1. Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere til FKT Fagkonferanse og årsmøte 

29.-30.mai 2018: Lars Johan Rustad, Jeton Morina (forespørres), 1.vara Jeanette 
Hoel. 
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Eventuelt 

Fastsetting av nytt møte 
Sekretær viste til at sak om Tema for forvaltningsrevisjon 2018 vil bli behandlet på 
kommunestyrets møte 19.3.18. 
Kontrollutvalget bør fastsette et nytt møte hvor en behandler sak om mål og 
problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektene slik at en får satt i gang 
anbudsrunde så tidlig som mulig slik at kontrollutvalget kan innstille på valg av 
forvaltningsrevisor før sommeren. 
 
Det ble besluttet å fastsette nytt møte 18.april 2018 kl.17. 
 
 
Henvendelse til kontrollutvalget 
Lars Johan Rustad viste til henvendelse til kontrollutvalget vedrørende ett varsel. 
 
Sekretær orienterte. Saken består av følgende deler: 

- Personalsak 
- Forhold vedrørende psykososialt arbeidsmiljø. 

 
Leder viste til at saken ikke skal behandles i kontrollutvalget, og at en hadde blitt enig 
om at saken skulle håndteres administrativt av sekretariatet. En finner det naturlig at 
saken oversendes hovedtillitsvalgt og verneombud i kommunen. 
 
Sekretær følger opp saken og rapporterer tilbake til kontrollutvalget om sakens videre 
håndtering. 
 
Kommunens nettsider 
Odd Einar Skaug-Vandraas viste til at info om kontrollutvalget på Vestby kommunes 
nettsider ikke er oppdatert, spesielt med hensyn til kontrollutvalgets sammensetning. 
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