
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Vestby kontrollutvalg 
 
Møtetid: 26.09.2018 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Lars Johan Rustad (KrF) nestleder, John Arne Kjenn (Sp), Ann Tremblay Vølstad 
(V), Jeton Morina (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
Jeanette Hoel (FrP) leder. Forfall meldt rett før møtet så en rakk ikke å kalle inn 
vara. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ingen  
 
Fra Deloitte AS møtte: 
Nina Gunbjørnsen, Manager (under sakene 14/18 – 16/18) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS  
 
Diverse merknader: 
I leders fravær ble møtet ledet av nestleder Lars Johan Rustad. 
Innkalling og sakliste godkjent. Behandlingsrekkefølge: 17/18 – 18/18, 14/18 – 
16/18. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 01.10.2018 
 
 
 

Lars Johan Rustad/s./   
møteleder   

 
  



  
Vestby kontrollutvalg 26.09.2018 Side 2 av 8 

  

Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

14/18 18/00128-2 Vestby kommune - Nummerert brev nr. 2 fra 
revisjonen 

3 

15/18 18/00094-9 Son Havnekontor - Revisjonsrapport nr. 2 4 

16/18 18/00124-2 Revisjonsplan 2018 5 

17/18 18/00132-1 Kontroll og revisjon  - Budsjett 2019 6 

18/18 18/00035-5 Referat og orienteringer 7 

Eventuelt 
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Vestby KU-14/18 
Vestby kommune - Nummerert brev nr. 2 fra revisjonen 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 2 fra revisjonen, til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber rådmann innen tre måneder redegjøre for tiltak iverksatt i 

henhold til revisjonens bemerkninger i revisjonsrapport nr.1 og nr.2 for 2017 samt 
brev til ledelsen nr. 1 og nr. 2. 

 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 26.09.2018: 
Møteleder innledet. 
 
Manager Nina Gunbjørnsen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
John Arne Kjenn fremmet følgende forslag: 
 
Ordlyd i punkt 2 endres til: «Kontrollutvalget ber rådmann innen tre måneder skriftlig 
redegjøre for tiltak iverksatt i henhold til revisjonens bemerkninger i revisjonsrapport 
nr.1 og nr.2 for 2017 samt brev til ledelsen nr. 1 og nr. 2. 
  
Votering: 
Forslaget fra John Arne Kjenn ble enstemmig vedtatt. 
Innstilling med endringen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 26.09.2018: 
 
1. Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 2 fra revisjonen, til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber rådmann innen tre måneder skriftlig redegjøre for tiltak 

iverksatt i henhold til revisjonens bemerkninger i revisjonsrapport nr.1 og nr.2 for 
2017 samt brev til ledelsen nr. 1 og nr. 2. 
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Vestby KU-15/18 
Son Havnekontor - Revisjonsrapport nr. 2 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport nr. 2 av Son Havnekontor, til orientering.   
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding vedrørende revisors 

anbefalinger i rapporten innen tre måneder. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 26.09.2018: 
Møteleder innledet. 
 
Manager Nina Gunbjørnsen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 26.09.2018: 

 
1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport nr. 2 av Son Havnekontor, til orientering.   
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding vedrørende revisors 

anbefalinger i rapporten innen tre måneder. 
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Vestby KU-16/18 
Revisjonsplan 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonsplan for 2018 til orientering. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 26.09.2018: 
Manager Nina Gunbjørnsen redegjorde for planen og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 26.09.2018: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonsplan for 2018 til orientering. 
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Vestby KU-17/18 
Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Vestby kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 

1 460 000,-: 
Tekst Budsjett 2019 
Kontrollutvalgets drift 149 000 
Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 261 000 
Kjøp av revisjonstjenester  
- Regnskapsrevisjon (Deloitte AS) 552 000 
- Forvaltningsrevisjon (anbud) 498 000 
SUM 1 460 000 

 
2. Forslaget følger Vestby formannskap sin innstilling vedrørende Vestby kommunes 

budsjett for 2019. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 26.09.2018: 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 26.09.2018: 
 
1. Vestby kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 

1 460 000,-: 
Tekst Budsjett 2019 
Kontrollutvalgets drift 149 000 
Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 261 000 
Kjøp av revisjonstjenester  
- Regnskapsrevisjon (Deloitte AS) 552 000 
- Forvaltningsrevisjon (anbud) 498 000 
SUM 1 460 000 

 
2. Forslaget følger Vestby formannskap sin innstilling vedrørende Vestby kommunes 

budsjett for 2019. 
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Vestby KU-18/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 26.09.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 25/18 Faglig forum 2018 – Program 
 Følgende medlemmer meldte seg på: 

Lars Johan Rustad 
John Arne Kjenn 
Jeton Morina 

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 26.09.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
Sekretariatet har sendt brev til rådmann for å innhente uttale i saken. Frist for 
rådmannen for tilbakemelding er 28.9.18. Saken vil bli lagt frem for kontrollutvalget til 
behandling. 
 
 
Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2011 – 2015 
I tråd med kontrollutvalgets vedtak, har sekretariatet sendt brev til rådmann for hvert 
av de prosjekt som er gjennomført i perioden 2011-2015. Frist for rådmannen for 
tilbakemelding er 15.10.18. Saken vil bli lagt frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Bemanningssituasjonen i FIKS 
Den tilsatte rådgiveren sa opp stillingen i prøvetiden. Rådgiverstillingen 60 pst. er lyst 
ut på nytt. 
 
 
Utredning av sekretariatsordning 
Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski vil i nærmeste fremtid få i oppdrag å utrede 
sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo. FIKS er inhabil til å foreta 
utredningen så det må velges settesekretariat. 
 
 
Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende personalsak og varsel om 
arbeidsmiljø 
Møteleder tok opp saken og viste til at henvendelsen hadde blitt videresendt fra 
kontrollutvalget v/sekretariatet våren 2018. Sekretariatet har ikke mottatt noen 
tilbakemelding om status i saken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:36. 
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