
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Vestby kontrollutvalg 
 
Møtetid: 31.01.2018 kl. 17:00 
Sted: Møterom 107, Vestby rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Jeanette Hoel (FrP) leder, Lars Johan Rustad (KrF) nestleder, Jeton Morina (H), 
John Arne Kjenn (SP), Ann Tremblay Vølstad (V) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ingen 
 
Fra Deloitte AS møtte: 
Nina Gunbjornsen, manager/statsautorisert revisor (Regnskapsrevisjon) (under 
sakene 1/18 – 2/18)  
Iver Fiksdal, senior consultant (Forvaltningsrevisjon) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
En publikummer gjorde leder oppmerksom på at siden kontrollutvalgets møter er 
åpne, bør en forsikre seg om at hovedinngangen til Vestby rådhus også er åpen i 
tidsrommet for møtet. 
 
Møteprotokoll godkjent 02.02.2018 
 
 
 
 
 

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

Saker til behandling 

1/18 18/00034-1 Revisjonens rapportering for revisjonsåret 2017 3 

2/18 18/00025-1 Tema for forvaltningsrevisjon 2018 4 

3/18 18/00026-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 5 

4/18 18/00035-1 Referat og orienteringer 6 

Eventuelt 

    
 
Lars Johan Rustad meldte en sak under Eventuelt.  
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Vestby KU-1/18 
Revisjonens rapportering for revisjonsåret 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens oppsummering av interimsrevisjon 2017 til 
orientering. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 31.01.2018: 
Manager Nina Gunbjornsen redegjorde for interimsrevisjonen og svarte på spørsmål 
fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 31.01.2018: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens oppsummering av interimsrevisjon 2017 til 
orientering. 
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Vestby KU-2/18 
Tema for forvaltningsrevisjon 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
1. Kommunestyret ønsker å få gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner i 2018: 

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 31.01.2018: 
Sekretær redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Lars Johan Rustad gjorde oppmerksom på at under den tidligere behandlingen av 
Plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020 ble mulig forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Vedlikehold av kommunale bygg» erstattet med mulig forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Integrering av flyktninger». 
  
John Arne Kjenn fremmet forslag om forvaltningsrevisjonsprosjekt innen følgende 
område: 
 
«Integrering av flyktninger» 
 
Ann Tremblay Vølstad fremmet forslag om forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 
følgende område: 
 
«Store investeringsprosjekt» 
 
Votering: 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 31.01.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
1. Kommunestyret ønsker å få gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner i 2018: 

1) Integrering av flyktninger 
2) Store investeringsprosjekt 

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. 
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Vestby KU-3/18 
Kontrollutvalgets årsrapport 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalgets årsrapport 2017 vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 31.01.2018: 
Sekretær orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
John Arne Kjenn fremmet følgende forslag om tilleggstekst under rapportens punkt 7 
fjerde avsnitt (forslagstekst i kursiv understreket): 
 
«[..]og anbefalinger. Informasjon og dialog mot kommunestyret om konklusjoner og 
anbefalinger i regnskaps- og forvaltningsrevisjonsrapporter, vil være en forutsetning 
for at dette fungerer optimalt, og kontrollutvalget derved kan bistå i arbeidet for at 
kommunestyrets målsetninger blir realisert.» 
 
Votering: 
John Arne Kjenn sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
Årsrapporten ble endret i samsvar med de innspill og forslag som fremkom i saken.  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 31.01.2018: 

 
1. Kontrollutvalgets årsrapport 2017 vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
 
 
 
 
  



  
Vestby kontrollutvalg 31.01.2018 Side 6 av 7 
  

Vestby KU-4/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 31.01.2018: 
Referatsaker (RS): 
 
RS 01/18 K sak 95/17 Ny tilbakemelding fra rådmannen om oppfølging av 

rapporten om rådmannens internkontroll 
Lars Johan Rustad viste til kommunestyrets behandling og vedtak, herunder 
spesielt punktet vedrørende etiske retningslinjer for Vestby kommune.  

 
RS 02/18 K sak 96/17 Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020 
 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 01/18 Aktivitetsplan, pr 6.12.17 
  Sekretær viste til at aktivitetsplanen vil bli ajourført i etterkant av møtet. 
 
OS 02/18 Forvaltningsrevisjon Søndre Follo Renseanlegg IKS 

Senior consultant Iver Fiksdal orienterte om status for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet. En regner med å kunne fremlegge 
forvaltningsrevisjonsrapporten til utvalgets neste møte. 

 
OS 03/18 Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor (ettersendt sak) 

Sekretær viste til saksutskrift fra kontrollutvalget i Ås vedrørende prosjektplan 
for forvaltningsrevisjonsprosjektet Follo landbrukskontor. 
Kontrollutvalget ser for seg en behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten 
som en ordinær sak når denne foreligger. 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 31.01.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt 

Avisabonnement for kontrollutvalget 
Lars Johan Rustad tok opp saken og viste til kommunestyrets vedtak 23.5.16 i sak 
39/16 Kontrollutvalgets godtgjøring. 
Det følger av vedtaket at kontrollutvalgets medlemmer får dekket kostnadene til 1 
lokalavis hver. 
Sekretær ble bedt om å undersøke med kommunen om hvilke abonnement som er 
registrert for kontrollutvalgets medlemmer. 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19.17 
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