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PROTOKOLL 
FRA SKRIFTLIG SAKSBEHANDLING 

 

Vestby kontrollutvalg 
 
Behandl. avsluttet: 26.09.2017 kl. 12:00 
Behandlingsmåte: Skriftlig saksbehandling 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer deltok 4 av 5. 
  
Deltakende medlemmer:  
Lars Johan Rustad (KrF), John Arne Kjenn (Sp), Ann Tremblay Vølstad (V), Jeton 
Marina (H) 
 
Forfall:  
Jeanette Hoel (FrP) 
 
Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
 
 
Diverse merknader: 
 
 
Protokollen  godkjent 28.09.2017 
 
 
 
Lars Johan Rustad /s./                                   Ann Tremblay Vølstad/s./ 
     Nestleder                                                         Medlem 
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Saksliste 
 

19/17 17/00195-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018   
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Saker til behandling  

Vestby KU-19/17 
Budsjett for kontroll og tilsyn 2018  
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 26.09.2017: 
John Arne Kjenn forslo følgende tillegg som nytt punkt 1:  
1. Kommunestyret vedtok 20.03.2017 (sak K-17/17) en endring av 
Godtgjørelsesreglementet for folkevalgte  § 4-1 i samsvar med forslag fremmet av 
Kontrollutvalget. I sitt budsjettforslag for 2018 har derfor Kontrollutvalget lagt den 
endringen kommunestyret vedtok i mars 2017 for godtgjørelser til utvalgsmedlemmer 
med fast godtgjørelse, til grunn. Kommunestyrets vedtak fremgår imidlertid fortsatt 
ikke av det Godtgjørelsesreglementet som presenteres på kommunes hjemmesider. 
 
Kontrollutvalget mener alle politiske vedtak om endringer i kommunalt regelverk 
umiddelbart etter kommunestyrets vedtak skal medføre en ajourføring og legges ut 
på kommunens hjemmesider. 
 
Votering: 
Fire medlemmer meddelte via e-post at de, med tillegg av forslaget fra John Arne 
Kjenn, støttet innstillingen. Ingen stemte imot.  
Innstillingen ble, med tillegg av forslaget fra John Arne Kjenn, enstemmig vedtatt.  
 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 26.09.2017: 
1.   Kommunestyret vedtok 20.03.2017 (sak K-17/17) en endring av 

Godtgjørelsesreglementet for folkevalgte  § 4-1 i samsvar med forslag fremmet 
av Kontrollutvalget. I sitt budsjettforslag for 2018 har derfor Kontrollutvalget lagt 
den endringen kommunestyret vedtok i mars 2017 for godtgjørelser til 
utvalgsmedlemmer med fast godtgjørelse, til grunn. Kommunestyrets vedtak 
fremgår imidlertid fortsatt ikke av det Godtgjørelsesreglementet som presenteres 
på kommunes hjemmesider. 

       Kontrollutvalget mener alle politiske vedtak om endringer i kommunalt regelverk      
      umiddelbart etter kommunestyrets vedtak skal medføre en ajourføring og legges   
      ut på kommunens hjemmesider. 
2.   Vestby kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2018 foreslås budsjettert til  
      kr. 1 490 500,- 
3.   I 2018 gjennomføres 2 forvaltningsrevisjonsprosjekter i egenregi og kommunen    
      deltar i den felles revisjonen av Follo landbrukskontor.  
4.  Saken oversendes Vestby kommune og skal inngå i kommunens budsjett for  
      2018. 
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