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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 27/19 Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00129-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll KST sak 78-19 Valg av kontrollutvalg 2019-2023 

SAKSUTREDNING: 

Vestby kommunestyre vedtok 07.10.19 i sak 78/19 Valg av kontrollutvalg 2019 - 
2023.  

Det legges opp til at kontrollutvalgets nyvalgte medlemmer og/eller møtende vara og 
sekretær presenterer seg. 

Ås, 24.10.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Saksprotokoll 
 
 

Valg av kontrollutvalg 2019 - 2023 

Saksbehandler:  Elin Tokerød Saksnr.:  19/02761 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 78/19 07.10.2019 
 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 07.10.2019: 
Repr. Pål Engeseth (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, MDG, Frp, Sv og 
R: 
 
Marita Kristiansen (MDG), leder. 
     Vara: Johan Ludvig Brattås (Sv) 
Yngve Haugstvedt (H), nestleder 
     Vara: Jeton Morina (H). 
 
Repr. Annette Mjåvatn (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, BYGDL, SP 
og V: 
 
Medlem: 
Inger Heidi Francker (Ap). 
John Arne Kjenn (Sp). 
Lars Ivar Dahl (BYGDL). 
     Vara:  1.Bjørn Tørmo (Ap) 
      2.Inger Randem (Sp) 
      3.Anne Karine Sørskår (V) 
. 
 
Votering: 
Repr. Pål Engesets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Repr. Annette Mjåvatns forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 07.10.2019: 
Kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 er følgende valgt: 
 
Medlem: 
Marita Kristiansen (MDG), leder. 
     Vara: Johan Ludvig Brattås (Sv) 
Yngve Haugstvedt (H), nestleder 
     Vara: Jeton Morina (H). 
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Vestby kommune 
Vår ref.: 19/02761  Side 2 av 2 

 

Medlem: 
Inger Heidi Francker (Ap). 
John Arne Kjenn (Sp). 
Lars Ivar Dahl (BYGDL). 
     Vara:  1.Bjørn Tørmo (Ap) 
      2.Inger Randem (Sp) 
      3.Anne Karine Sørskår (V) 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Vestby, 8. oktober 2019 
 
Elin Tokerød 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 28/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00132-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar, Vestby KU Strategiplan 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver følger av 

 Lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 23
 Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon

Folkevalgtopplæring  
Det legges opp til en folkevalgtopplæring for kontrollutvalget. 
Folkevalgtopplæringen foreslås delt opp i følgende moduler: 

Modul Tema Dato 
Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar 31.10.19 
Modul 2 Kontrollutvalgets planarbeid 
Modul 3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
Modul 4 Kontrollutvalget i media 
Modul 5 Kommunedirektørens internkontroll 
Modul 6 Økonomistyring og regnskap. Kontrollutvalgets påse-ansvar 

Modulene fordeles på flere kontrollutvalgsmøter, enten som egen sak eller relatert til 
konkrete saker som kontrollutvalget skal behandle i det aktuelle møte. Modulene vil 
bli gjennomgått av sekretariatet.  

I tillegg vil oppdragsansvarlig regnskapsrevisor gjennomgå sitt arbeid i forbindelse 
med fremleggelse av revisjonsplan, rapportering i henhold til planen samt i 
forbindelse med fremleggelse av revisjonsberetning for kommunens årsregnskap.  

Det vil legges frem en felles sak for deltakelse på kurs og konferanser 2020 i neste 
møte. Eksterne kurs og konferanser vil bli ført opp i kontrollutvalgets aktivitetsplan. 

Kontrollutvalgets strategiplan  
Vedlagt følger kontrollutvalgets strategiplan, sist vedtatt 02.11.16 i sak 29/16. 
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Planen er ikke oppdatert i forhold til ny kommunelov og forskrift for kontrollutvalg og 
revisjon. 
Det foreslås at planen tas opp til ny vurdering når kontrollutvalget har fått mer 
erfaring i arbeidet. 
 
 
Kontrollutvalgets aktivitetsplan  
For å holde oversikt over oppgavene har kontrollutvalget en rullerende aktivitetsplan. 
Denne ligger under sak om Referat og orienteringer. Planen blir ajourført etter hvert 
møte og legges frem på utvalgsmøtene til orientering. Det foreslås at ordningen med 
en aktivitetsplan videreføres.  
 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon. 
 
 
Ås, 24.10.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Opplæring - fremdrift
• Modul 1 - Kontrollutvalgets rolle og ansvar 
• Modul 2 - Kontrollutvalgets planarbeid 
• Modul 3 - Gjennomføring av forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll
• Modul 4 - Kontrollutvalg i media 
• Modul 5 - Kommunedirektørens internkontroll 
• Modul 6 - Økonomistyring og regnskap. 

Kontrollutvalgets påse-ansvar 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalget - rolle og ansvar

Opplæring av kontrollutvalg, Modul 1
Forum for Kontroll og Tilsyn 2019
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Lovgrunnlag og veiledere
• Kommuneloven – del 7 – egenkontroll 
• Forskrift for kontrollutvalg og revisjon
• Kontrollutvalgsboken (KMD)
• FKTs samleside for veiledere:

– Sekretariat for kontrollutvalg
– Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor
– Høring i kontrollutvalget? FKTs veileder for høringer

• «Møte er satt»(KS)
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Grunnlag for kontrollutvalgets arbeid
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets rettigheter, jf. § 23 -2
• Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er 

nødvendige for å gjennomføre sin kontroll
• Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete 

møter i folkevalgte organer i kommunen
• Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i 

kommunestyret når utvalgets saker skal behandles. 
Ett av de andre medlemmene kan utøve denne 
retten på kontrollutvalgsleders vegne
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalget må ha tilstrekkelige rammer
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Alltid  
habil Alltid 

uavhengig

Alltid 
beredt
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Lytte, drøfte, 
konkludere

Opptre som 
kollegium
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet –
jf. § 23- 2

Kontrollutvalget skal påse at 
• a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en 

betryggende måte 
• b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i 

samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak 
• c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har 
eierinteresser i 

• d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 

• e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen 
av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 



28/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - 19/00132-1 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver : Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets funksjon
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor 
revisor – regnskapsrevisjon, jf § 23- 2

1. Påse at årsregnskapet blir revidert på en trygg måte
2. Holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet
3. Påse at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med:

a) lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
b) kontrakt, instruksar eller avtaler med revisor

Påse at årsregnskap blir 
revidert på en betryggende 
måte
a) Kvalifikasjonskrav
b) Vandel
c) Uavhengighet
d) Kvalitetskontroll-

systemet i 
revisjonsforetaket

Holde seg løpende orientert 
om revisjonsarbeidet

Orientering i hht. fasene i 
revisjonsarbeidet
a) planleggingsfasen
b) interimsfasen
c) årsoppgjørsfasen
d) etterlevelsekontroll

Påse at revisjonsarbeidet 
foregår i samsvar med 

a) bestemmelser som følger av 
lov og forskrift, herunder 
kommunal revisjonsskikk 
(GKRS)

b) kontrakt, instrukser eller 
avtaler med revisor
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Bestilling av revisjonsprosjekt

Bestilling

Tilstede i kontr.utv. ved 
overlevering av rapport

Prosjektgjennomføring
- Oppstart
- Utlede revisjonskriterier
- Datainnsamling
- Analyse
- Rapportskriving
- Kvalitetssikring
- Dokontrollutvalgmentasjon

Utarbeidelse av prosjektplan

Holde seg orientert om 
framdrift

Vurdere evt. forslag til 
justeringer

Rapportering til kommunestyret

Behandle revisjonsrapport

Tilstede i kom.styret

Kontrollutvalgets oppgaver Revisjonens  oppgaver

Oppfølging

Bestillingsdialog

Underveisrapportering

Presentasjon av funn
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Innhenting av informasjon til 
kontrollutvalget

• Orientering fra kommunedirektør
• Revisjonens arbeid (rapporter)
• Sekretariatets arbeid (div. utredninger)
• Juridisk betenkning
• Granskning 
• Høring
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Men kontrollutvalget 
er ikke alltid 
rett adresse!

Kontrollutvalget skal ikke ha 
informasjon bare for at det er gøy
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

16

Kontrollutvalget er ikke en arena for partipolitikk og 
politiske omkamper

Forskriften § 1:
– Utvalget skal ikke overprøve 

politiske prioriteringer som er 
foretatt av kommunens 
folkevalgte organer

– Men kan kontrollere andre 
folkevalgte organ

– Kan si fra hvis kommunestyret 
er  i ferd med å foreta et ulovlig 
vedtak
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Henvendelser - hvor går grensen?

Enkeltsak?

Systemfeil?

Varsling?
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kontrollutvalgets og andre aktørers rolle
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Sekretariatet
• Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at 

kontrollutvalget får sekretariatsbistand som 
tilfredsstiller utvalgets behov. 

• Sekretariatet skal forberede sakene for 
kontrollutvalget

• Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles 
av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og at 
utvalgets vedtak blir iverksatt. 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Sekretariat vs. kontrollutvalget
• Sekretær må ha nødvendig kapasitet og kompetanse
• Må ikke være beskjeden med å bruke sekretariatet
• Sekretariatet er utvalgets forlengede arm og utvalget 

bestiller gjennom sekretariatet
• Det er kontrollutvalget som skal ha styringen
• Sakslisten skal godkjennes av kontrollutvalgets leder
• Alle saker som kommer inn skal til sekretariatet, plikt 

til journalføring og arkivplikt
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Sekretariat vs. kontrollutvalget

Oppsummert: 
• Sekretariatet har «rådmannsfunksjonen» 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kommunestyret vs. kontrollutvalget
• Bare kommunestyret som kan instruere 

kontrollutvalg
• Eget reglement for kontrollutvalget
• Rapporteringsplikten til kontrollutvalget
• Leder evt. personen som sitter i kommunestyret må 

fronte saker, hvordan? Tidsramme?
• Skal ha sitt eget budsjett – skal gå direkte til 

kommunestyret
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Ordfører vs. kontrollutvalget
• Ordfører har møterett og talerett i kontrollutvalget
• Kontrollutvalget kan ta initiativ til rolleavklaring
• Kontrollutvalget kan kontrollere ordføreren 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kommunedirektør vs. kontrollutvalget
• Kontrollutvalget kan ta initiativ til rolleavklaring
• kommunedirektør må innkalles til enkeltsaker – men 

han kan være tilhører i åpne møter
• Viktig å bygge et godt forhold til kommunedirektør
• Rådmann bør informere om saker tidlig
• Utvalget kan ikke pålegge, men kan bare anmode 
• Skal kunne spørre om hva om helst, men ikke plage 

kommunedirektør
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Kommunedirektør vs. kontrollutvalget forts.
• Kommunedirektøren skal ha anledning til å uttale seg 

om saker fra kontrollutvalget som skal til 
kommunestyret, jf. 23 - 5

• Noen unntak: 
o Valg av revisjonsordning og revisor 
o Valg av sekretariatsordning og sekretær  
o Budsjettforslag for kontroll og revisjon
o Årsmelding for kontrollutvalget 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Revisjon vs. kontrollutvalget
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Revisjon vs. kontrollutvalget
• Revisjon kan ikke være sekretær for kontrollutvalg,  jf. § 23-7
• Rett til å møte i kontrollutvalget, jf.  § 24-3
• Plikt til å gi informasjon
• Revisjonen skal også bistå kontrollutvalget
• Kontrollutvalget skal bestille forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller fra revisor.
• Forventningsavklaring ifm. presentasjoner, form, omfang etc. 

tidsramme, spørsmålsrunde
• Skal rapporter presenteres i kommunestyret, hvem skal 

presentere, kontrollutvalgsleder, revisjon?
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Arbeidsformer i kontrollutvalget

• Hvordan vil kontrollutvalget at saken skal presenteres 
i møtene? 

• Hvem bør være tilstede når saken skal behandles?
• Virksomhetsbesøk?
• Sekvenser med opplæring underveis i perioden?
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY – STRATEGI FOR ARBEIDET 
Revidert 2. november 2016, jf. sak 29/16. 
 
Mål og oppgaver 
 
Kontrollutvalgets hovedmål er å bidra til at innbyggerne har tillit til at kommunens oppgaver 
blir ivaretatt på best mulig måte. 
 
Kommuneloven (§ 77) bestemmer at kommunestyret skal velge et kontrollutvalg til å forestå 
det løpende tilsynet med forvaltningen. Utvalget skal påse at regnskapene blir ført på en 
betryggende måte, at økonomiforvaltningen er korrekt og at det gjennomføres god 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.  
Utvalget vil aktivt benytte sin lovmessige rett til å kreve enhver opplysning, redegjørelse eller 
dokument som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene, jf. Forskrift om 
kontrollutvalg (F)  § 5. 
 
Valg og sammensetning 
 
Valg og sammensetning av kontrollutvalget framgår av F § 2. 
Vestby kommune har vedtatt at lederen av kontrollutvalget skal være medlem av 
kommunestyret.  
Kontrollutvalget skal ha en rolle som upartisk overvåker og saksbehandlingen skal kun foregå 
ut fra et kontrollperspektiv. Det er viktig at medlemmene av utvalget er seg bevisst sin rolle 
som politisk valgte i en funksjon som nøytrale kontrollører. 
 
Hovedoppgaver: 
 
1. Regnskapsrevisjon 
 
Utvalget skal påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte og i samsvar 
med de bestemmelser som følger av lov, forskrift, god kommunal revisjonsskikk m.m. 
 
Strategi: 
 

1. Utvalget holdes orientert om revisjonens arbeid gjennom regelmessige rapporter.  
2. Revisjonens regnskapsberetning og andre merknader til den kommunale regnskaps- og 

økonomiforvaltning forelegges utvalget. 
3. Utvalget skal påse at revisjonens merknader blir fulgt opp av administrasjonen og 

meddelt kontrollutvalget ved rapport fra rådmannen innenfor vedtatte frister.  
 
2. Forvaltningsrevisjon 
 
Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi og 
måloppnåelse ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Strategi: 

1. Sørge for å få utarbeidet en overordnet analyse om mulige områder med risiko for 
avvik fra oppsatte mål i kommunen. 
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2. Foreslå en handlingsplan for forvaltningsrevisjon og konkrete prosjekter for 
kommunen  

3. Innstille om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekter direkte for kommunestyret 
4. Påse at vedtatte anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen og meddelt 

kontrollutvalget ved rapport fra rådmannen innenfor vedtatte frister.  
 

 
3. Selskapskontroll 
 
Kontrollutvalget skal påse at det føres selskapskontroll i henhold til kommuneloven § 80. 
Kontrollen skal omfatte eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon. 
 
Strategi: 
 

1. Foreslå handlingsplan for selskapskontroll for kommunestyret 
2. Sørge for iverksetting av kontrollen  

 
 
4. Annet tilsyn og kontroll 
 
Kontrollutvalget skal forestå et løpende tilsyn med forvaltningen og kan be om alle de 
opplysninger som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Kontrollutvalget vil 
gjøre kjent på kommunens Internettside at innbyggerne og andre har anledning til å legge 
fram saker for kontrollutvalget. Det er imidlertid opp til utvalget å vurdere om en sak hører 
under utvalgets kontrollfunksjon. Utvalget er ikke et klageorgan for enkeltvedtak. 
 
Strategi: 
 

1. Holde seg orientert om arbeidet i administrasjonen 
2. Vurdere omrykter eller presseoppslag kan gi grunnlag for tiltak 
3. Ved mistanke om uregelmessigheter og misligheter skal kontrollutvalget på eget 

initiativ eller etter anmodning fra kommunestyret, iverksette undersøkelser 
 
 
Organisering av arbeidet generelt: 
 

1. Bistand fra revisjonen og eget sekretariat 
 

Revisjonen utfører de oppgaver som de er pålagt som følge av lov eller avtale med 
kontrollutvalget og kan, innenfor de grenser som budsjettet setter, pålegges andre oppgaver. 
Sekretariatet forbereder og følger opp de sakene som utvalget behandler og kan utføre 
undersøkelser som ikke er revisjon.. 
 
Strategi: 
 

1. Utvalget skal vite å utnytte de ressurser som revisjonen og sekretariatet kan bidra med 
i arbeidet. 
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2.   Innhenting av opplysninger i kommunen. Deltakelse i lukkede møter. 

 
Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 7 Utvalget kan kreve enhver opplysning, redegjørelse 
eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser det finner nødvendig for å gjennomføre 
oppgavene.  I medhold av denne bestemmelsen har kontrollutvalget også rett til å overvære et 
møte som holdes for lukkede dører i så vel kommunestyret som underordnede organer.  
 
Strategi:   

1. Utvalget vil benytte de ressurser som sekretariatet og revisjonen har ved 
innhenting av opplysninger. 

2. Medlemmer som ønsker å overvære lukkede møter i folkevalgte organer 
i kommunen skal varsle kommuneadministrasjonen om dette på forhånd. 

3. De som har deltatt på lukkede møter skal rapportere om dette på 
førstkommende kontrollutvalgsmøte. Taushetsbelagte opplysinger som 
kom fram i møtet kan bringes videre til kontrollutvalget. 
Forvaltningslovens § 13 om taushetsplikt vil da også gjelde for  
kontrollutvalget.  

 
3. Samarbeid  
 
Kontrollutvalget opptrer på kommunestyrets vegne og det er viktig med god kommunikasjon 
med oppdragsgiver.  Det samme gjelder med rådmannen og hans administrasjon og 
revisjonen. 
 
Strategi: 
 

1. Ordfører og rådmann får kopi av alle innkallinger med sakspapirer og protokollene fra 
utvalgets møter 

2. Rådmannen og enhetslederne bør med jevne mellom inviteres til å orientere og 
samtale om sitt arbeid generelt eller spesielle saker  

3. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret 
4. Kontrollutvalget avgir årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet 

 
4.  Informasjon om utvalget  -  innsynsretten og forholdet til media 

 
For at utvalget skal oppfylle sitt hovedmål er det viktig at kommunens innbyggere, politikerne 
i alle styrer og utvalg, administrasjonen og media kjenner til utvalgets arbeid. I den 
forbindelse er det også viktig at det skal være lett å finne informasjon om utvalget og lett å ta 
kontakt med utvalget.  
Offentlighetsloven pålegger kommunen å gi andre størst mulig innsyn i sitt arbeid. En del 
saker er unntatt som følge av lov eller i medhold av lov. Kontrollutvalgets møter er åpne for 
publikum, med mindre utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt 
taushetsplikt (vedtak i kontrollutvalget 06.12.07, jf. sak 50/07). 
 
Strategi: 
 

1. Informasjon om utvalgets arbeid generelt og kontaktinformasjon skal være tilgjengelig 
på kommunens Internett-sider.  
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2. Utvalgets dokumenter, som ikke er unntatt fra offentlighet, legges ut for offentlig 
innsyn på kommunens Internettsider 

3. Utvalgets møter er åpne for publikum  
4. Anonyme henvendelser skal sikres anonymitet. 
5. Tips fra varslere skal alltid følges opp 
6. Alle skriftlige henvendelser til utvalget skal besvares. 
7. Kontrollutvalgets leder besvarer spørsmål fra media. 

 
5. Handlingsplaner, strategiplanen og rullerende aktivitetsplaner 
 
Utvalget innstiller om handlingsplaner for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll ovenfor 
kommunestyret og utvalget skal sørge for at disse blir fulgt opp.  Utvalgets strategiplanen 
revideres årlig. Den rullerende aktivitetsplanen som utvalget utarbeider, gir oversikt over alle 
pågående aktiviteter og vedtatte planer og andre tiltak. 
 
Strategi: 
 
1.  Utvalget innstiller om planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
2.  Strategiplanen fornyes en gang pr. år.  
3.  Aktivitetsplanen er rullerende og legges fram på hvert møte i kontrollutvalget.  
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 29/19 Rutiner for kontrollutvalgets møter 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00130-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter: 

1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til ... 14 dager før møtet.
2. Protokollen godkjennes …
3. Protokollen signeres av …

Vedlegg: 
Samtykkeerklæring 

SAKSUTREDNING: 

Før møtet  
Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til 

1) utvalgets leder, eller
2) alle utvalgets medlemmer

14 dager før møtet. 

Dokument fra revisjonen, kommunen eller eksterne skal være meldt inn til 
sekretariatet senest 14 dager før møtet.  

Sekretariatet publiserer saksdokumentene til møtet 7 dager før møtet. 
Offentliggjøringen går til utvalgets medlemmer, kommunens postliste, ordfører, 
rådmann, oppdragsansvarlig revisor og eventuelle vara som skal møte grunnet forfall 
fra de faste medlemmene.  

Alle saksdokumenter gjøres tilgjengelig på www.follofiks.no 

Forfall meldes og spørsmål om habilitet rettes til sekretariatet i god tid før møtet, slik 
at det er tid til å kunne innkalle vara.  

Under møtet  
Utvalget har som hovedregel åpne møter. Ved lukking av møtet gjelder 
kommunelovens bestemmelser vedrørende hjemmel for lukking. 

Utvalgets medlemmer har taushetsplikt i forhold til taushetsbelagt informasjon de blir 
gjort kjent med i saksdokumenter eller i selve møtet. Medlemmene bes signere 
vedlagte Samtykkeerklæring for behandling av personopplysninger.  



29/19 Rutiner for kontrollutvalgets møter - 19/00130-1 Rutiner for kontrollutvalgets møter : Rutiner for kontrollutvalgets møter

 Side 2 av 3 

 
Utvalgets medlemmer har møteplikt, tale- og forslagsrett samt stemmeplikt i utvalgets 
møter. Det samme gjelder for vara som møter grunnet forfall fra ett eller flere av 
utvalgets faste medlemmer.  
 
Ordfører og oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har 
møte- og talerett i utvalgets møter.  
 
Utvalget kan gi andre, for eksempel rådmann eller den vedkommende bemyndiger i 
sitt sted, talerett i utvalgets møter eller kun i de saker hvor rådmann er invitert 
særskilt til å orientere.  
 
Forslag som fremmes av utvalgets medlemmer i møte, skal som hovedregel legges 
frem skriftlig av forslagsstiller. Sekretariatet kan bistå forslagsstiller med 
formuleringen av forslag. 
 
Bevertning  
Praksis i dag er enkel bevertning i møtene, dvs. kaffe/te og vestlandslefse. Utvalget 
bør ta stilling til om denne praksisen skal videreføres.  
 
 
Etter møtet  
Sekretariatet  
 
a) ferdigstiller protokollen i møtet, alternativt  
b) sender ut utkast til protokoll i løpet av 1-2 dager etter at møtet er avholdt. Utvalgets 

medlemmer og/eller møtende vara, gis en frist på 2-3 dager til å komme med innspill på 
endringer. Dersom det kommer innspill på endringer, sendes det ut en korrigert protokoll 
til medlemmene med ny frist for tilbakemelding.  

 
Protokollen godkjennes av 
 
1) utvalgets leder,  
2) utvalgets leder og nestleder, eller  
3) samtlige av utvalgets medlemmer og vara som møtte  

 
Protokollen offentliggjøres til utvalgets medlemmer, kommunens postliste, ordfører, 
rådmann, revisjonen og eventuelle vara som har møtt grunnet forfall fra faste 
medlemmer.  
 
Protokollen gjøres tilgjengelig på www.follofiks.no  
 
Protokollen signeres av  
 
1) utvalgets leder,  
2) utvalgets leder og nestleder, eller 
3) samtlige av utvalgets medlemmer og vara som møtte.  
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Annet  
Møteplan  
Sekretariatet utarbeider forslag til møteplan årlig eller for hvert halvår, avhengig av 
kommunens rutiner og praksis for vedtakelse av møteplan. Kontrollutvalget bør ta 
stilling til preferanse på møtedag samt preferanse på møtetidspunkt.  
 
Møteplan for 2020 vil bli fremmet som egen sak i utvalgets neste møte.  
 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon.  
 
 
Ås, 24.10.19  
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 
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FOLLO INTERKOMMUNALE 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, ÅS 

 

Samtykkeerklæring 
for 

behandling av personopplysninger 
 

Undertegnede samtykker til at Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
kan behandle mine personopplysninger som beskrevet i denne erklæring. 
 
De personopplysninger som behandles er navn, adresse, e-post, telefonnummer og 
personnummer. 
 
Personopplysningene brukes på følgende måte: 
Navn, adresse, e-post og telefonnummer brukes ved utsendelse av dokumenter og 
annen kontakt i forbindelse med vervet som medlem eller varamedlem i kommunens 
kontrollutvalg. I utgangspunktet legges kun opplysninger om funksjon/verv i utvalget, 
navn og partitilhørighet ut på FIKS sin nettside. 
Personnummer blir bare brukt ved elektronisk utsendelse av dokumenter som er 
unntatt offentlighet, gjennom SvarUt-tjenesten og ved innrapportering som grunnlag 
for møtegodtgjørelse. 
 
Personopplysninger lagt ut på FIKS sin nettside gjelder bare så lenge vedkommende 
er medlem eller varamedlem i kontrollutvalget. FIKS har arkivansvar for 
kontrollutvalget. Personopplysninger vil bli bevart i arkivet i den grad Arkivloven med 
forskrifter krever det. 
 
Undertegnede har frivillig samtykket til den beskrevne bruk av personopplysninger. 
Jeg er også kjent med at jeg har rett til innsyn i bruken av mine personopplysninger, 
rett til å fremme innsigelse, rett til å be om korrigering og rett til å få opplysninger 
slettet eller at behandlingen skal begrenses. 
 
 
Navn:  
  
Adresse:  
  
E-post:  
  
Telefonnummer:  
  
Personnummer:  
  

 
 
Sted:  Dato:  

 
 
 
Underskrift:  
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 30/19 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00026-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Protokoll Vestby KU 180919, Program for opplæring av nye kontrollutvalg, 
Aktivitetsplan Vestby KU pr 180919 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 07/19 Valg av kontrollutvalg 2019-2023, saksprotokoll KST sak 78/19 (ikke vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 28/19 Protokoll Vestby KU 18.09.19 (vedlagt) 
OS 29/19 Program for opplæring av nye kontrollutvalg (vedlagt) 
OS 30/19 Aktivitetsplan pr 18.09.19 (vedlagt) 

Ås, 24.10.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Vestby kontrollutvalg 
 
Møtetid: 18.09.2019 kl. 17:00 
Sted: Kommunestyresalen, Vestby rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Jeanette Hoel (FrP) leder, John Arne Kjenn (Sp)  
 
Møtende varamedlemmer: 
Kristoffer Haakonsen (KrF) for Lars Johan Rustad (KrF), Torbjørn Mehl (V) for Ann 
Tremblay Vølstad (V) 
 
Forfall:  
Lars Johan Rustad (KrF) nestleder, Ann Tremblay Vølstad (V), Jeton Morina (H). 
Forfall fra Jeton Morina ble meldt rett før møtet så det lyktes ikke å innkalle vara. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ingen 
 
Fra Deloitte As møtte: 
Vidar Nesse, Partner (under sak 22/19 og 23/19) 
Nina Gunbjørnsen, Senior manager (under sak 22/19 og 23/19) 
 
Fra BDO AS møtte: 
Øyvind Sunde, Director (under sak 22/19 – 24/19) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Leder orienterte om årsaken til avlysning av forrige møte. 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
John Arne Kjenn meldte en sak under Eventuelt. 
 
Møteprotokoll godkjent 24.09.2019 
 
 
 

Jeanette Hoel/s./   
Leder   
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

22/19 19/00109-3 Revisjonsplan 2019 3 

23/19 19/00113-2 Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger - 
prosjektplan 

4 

24/19 19/00114-2 Forvaltningsrevisjon Store investeringsprosjekter - 
Prosjektplan 

5 

25/19 19/00098-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 6 

26/19 19/00026-4 Referat og orienteringer 8 

Eventuelt 
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Vestby KU-22/19 
Revisjonsplan 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonsplan for revisjonsåret 2019, til orientering. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 18.09.2019: 
Senior manager Nina Gunbjørnsen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Partner Vidar Nesse supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (4 voterende) 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 18.09.2019: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonsplan for revisjonsåret 2019, til orientering. 
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Vestby KU-23/19 
Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger - prosjektplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet Integrering av 
flyktninger, til orientering. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 18.09.2019: 
Director Øyvind Sunde redegjorde for prosjektplanen og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
John Arne Kjenn fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
«Kontrollutvalget vil likevel anbefale at det foretas en brukerundersøkelse/intervjuer 
av flyktninger i forhold til deres egen oppfatning av integreringsarbeidet.» 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (4 voterende) 
Tilleggsforslag fra John Arne Kjenn ble enstemmig vedtatt. (4 voterende) 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 18.09.2019: 
 
1. Kontrollutvalget tar prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet Integrering 

av flyktninger, til orientering. 
2. Kontrollutvalget vil likevel anbefale at det foretas en 

brukerundersøkelse/intervjuer av flyktninger i forhold til deres egen oppfatning av 
integreringsarbeidet. 
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Vestby KU-24/19 
Forvaltningsrevisjon Store investeringsprosjekter - Prosjektplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet Store 
investeringsprosjekter, til orientering 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 18.09.2019: 
Director Øyvind Sunde redegjorde for prosjektplanen og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt6. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 18.09.2019: 
 
Kontrollutvalget tar prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet Store 
investeringsprosjekter, til orientering 
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Vestby KU-25/19 
Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Vestby kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2020 foreslås budsjettert til kr 

1 008 850,-: 
 
Tekst Budsjett 

2020 
Kontrollutvalgets drift 151 000 
Kjøp av sekretariatstjenester 291.850 
Kjøp av revisjonstjenester  
- Regnskapsrevisjon (Deloitte AS) 566 000 
- Forvaltningsrevisjon (anbud)  
SUM 1 008 850 

 
2. Forslaget følger Vestby formannskap sin innstilling vedrørende Vestby kommunes 

budsjett for 2020. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 18.09.2019: 
Sekretær redegjorde for budsjettet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
John Arne Kjenn fremmet følgende alternativt forslag til innstillingens punkt 1: 
 
«Kontrollutvalget foreslår for kommunestyret at Vestby kommunes utgifter til kontroll 
og revisjon for 2020 budsjetteres til kr 1 008 850,-» 
 
John Arne Kjenn fremmet følgende alternative forslag til innstillingens punkt 2: 
 
«innstillingens punkt 2 strykes» 
 
Votering: 
John Arne Kjenn sitt alternative forslag til innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt 
(4 voterende) 
John Arne Kjenn sitt alternative forslag til innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
(4 voterende) 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 18.09.2019: 

 
1. Kontrollutvalget foreslår for kommunestyret at Vestby kommunes utgifter til 

kontroll og revisjon for 2020 budsjetteres til kr 1 008 850,-: 
 
Tekst Budsjett 

2020 
Kontrollutvalgets drift 151 000 
Kjøp av sekretariatstjenester 291.850 
Kjøp av revisjonstjenester  
- Regnskapsrevisjon (Deloitte AS) 566 000 
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- Forvaltningsrevisjon (anbud)  
SUM 1 008 850 
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Vestby KU-26/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 18.09.2019: 
Sekretær viste til referat- og orienteringssakene og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Orienteringssaker (OS):  
 
OS 14/19 Protokoll Vestby KU 29.05.19 
OS 15/19 Saksutskrift Styret i FIKS sak 9/19 Etablering av Viken 

Kontrollutvalgssekretariat IKS 
 Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat 10.07.19 
 Selskapsavtale Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 10.07.19 
OS 16/19 FIKS Årsrapport 2018 
 Styret FIKS Behandlede saker 2018 
 Saksutskrift Styret i FIKS sak 7/19 FIKS Årsregnskap 2018 
 FIKS Årsregnskap 2018 
 FIKS Refusjon fra andre kommuner 2014 – 2018 
OS 17/19 Næringstjenester AS årsberetning og regnskap 2018 
OS 18/19 SFR IKS Årsberetning og regnskap 2018 
OS 19/19 KISIF IKS Årsmelding 2018 
 KISIF IKS Regnskap 2018 
OS 20/19 Follo Kvalifiseringssenter IKS Årsregnskap med årsrapport 2018 
OS 21/19 MOVAR IKS Årsrapport 2018 
OS 22/19 Follo barnevernvakt Årsrapport 2018 
OS 23/19 Follo landbrukskontor Årsmelding 2018 
OS 24/19 Tertialrapport nr. 1 2019 
 Budsjettendring tertial 1 2019 
OS 25/19 Tertialrapport 1 2019 – Vestby havn 
OS 26/19 Vestby KU Behandlede saker 1 halvår 2019 
OS 27/19 Aktivitetsplan pr 29.05.19 
  
OS 28/19 Info fra FKT Fagkonferansen 2019 
 John Arne Kjenn delte ut notat og orienterte fra fagkonferansen. 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 18.09.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Dokumentasjon av kontrollutvalgets møter. 
John Arne Kjenn tok opp saken. Kontrollutvalgets protokoller er i dag 
vedtaksprotokoller. Det er ønskelig at protokollene blir mer utfyllende med tanke på 
gjengivelse av muntlige orienteringer som blir gitt i møte av rådmann eller av andre 
på rådmannens vegne, når dette ikke fremkommer av saksframlegg eller av vedlegg 
til saken. 
Kontrollutvalget anbefaler at nytt kontrollutvalg vurderer formen på kontrollutvalgets 
protokoller. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 18:45. 
 
 



30/19 Referat og orienteringer - 19/00026-5 Referat og orienteringer : Program for opplæring av nye kontrollutvalg

 
 

Program for opplæring av nye kontrollutvalg 

Dato: 21.11.2019 
Sted: Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 SKJETTEN 

 

Klokkeslett Innhold 
08:30 Registrering 

o Kaffe og rundstykker 

09:00 Velkommen 

Daglig leder i Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS, Mona Moengen  

Seniorrådgiver i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), Bjørn Bråthen 

o (På vakt for fellesskapets verdier)  

09:30 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 

o Kontrollutvalgets ramme – sentralt lovverk v/ rådgiver Kjell Nordengen 

o Samspillet mellom kommunestyret og kontrollutvalget v/daglig leder 

Mona Moengen 

10:30 Pause 

10:50 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver – forts. 

o Kontrollutvalgets oppgaver og myndighet v/konsulent Samia Esam 

o Ulike metoder for kontroll/ Hva er en sak for kontrollutvalget – og hva er 

ikke en sak v/rådgiver Øystein Hagen 

o Habilitet/Taushetsplikt/Lukking av møter v/Samia Esam 

12:00 – 13:00 Lunsj  

13:00 Sekretariatets rolle og oppgaver 

Daglig leder i Rokus, Mona Moengen 

o Presentasjon av Rokus, sekretariatsordningen og avtalen om 

sekretariatstjenester og sekretariatets oppgaver. 

13:40 Revisors rolle og oppgaver  

Kst ass. revisjonssjef i Romerike revisjon IKS (RRI), Nina Neset 

o Presentasjon av RRI, revisjonsordningen og avtalen om 

revisjonstjenester og revisors oppgaver. 

14:40 Pause 

15:00 Erfaringer med kontrollutvalgsarbeid 

- Kontrollutvalgsleder i Rælingen, Geir Dalholt  

- Kontrollutvalgsleder i Eidsvoll, Vegard Ellingsen 

16:00 Avslutning og lykke til videre 

- Stortingspresident, Tone Wilhelmsen Trøen   

16:30 – 17:00 Kort oppsummert og veien videre 

- Daglig leder i Rokus, Mona Moengen  
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KONTROLLUTVALGET I  

VESTBY KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 18.09.19 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende. Deloitte står for regnskapsrevisjonen. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.   

Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet. Forkortelser: KU: Kontrollutvalget, KST: Kommunestyret 

 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 Januar  FIKS KU 23.1.19 KST 18.3.19 

2. Aktivitetsplan   FIKS Rullerende og ajourføres etter hvert møte  

3. Utvalgets strategiplan Januar FIKS Skal fornyes årlig.    

4. Kontroll og revisjon – Budsjett     

 Kontroll og revisjon – Budsjett 2020  FIKS KU 18.9.19 KST 

5. Møteplan      

 (Møtene starter kl. 17:00, varighet ca. 2 timer) 

 

 FIKS Møteplan 1.halvår 2019: 

23.1 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 

6.3 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 

24.4 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus 

29.5 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus 

 

Møteplan 2.halvår 2019 

28.8 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus 

18.9 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus 

30.10 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus 

4.12 – Kommunestyresalen, Vestby rådhus 

 

Gjennomført 

Avlyst 

Gjennomført 

Gjennomført 

 

 

Avlyst  

Gjennomført 

6. Kurs og konferanser     

 NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar  

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 

Gardermoen 

 FIKS Deltakere: 

Lars Johan Rustad 

John Arne Kjenn 

Avholdt 

 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni 

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S 

 FIKS Deltakere: 

John Arne Kjenn 

Avholdt 

7. Kommunens årsregnskap     
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Kommunens årsregnskap for 2018   15.2 Rådmann KU 29.5.19 KST 17.6.19 

 Revisjonsberetning 2018 15.4. Deloitte KU 29.5.19 KST 17.6.19 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018  FIKS KU 29.5.19 KST 17.6.19 

8. Vestby Havn /Son havnekontor årsregnskap     

 Vestby Havn årsregnskap for 2018 15.2 Kommunen KU 29.5.19 KST 17.6.19 

 Revisjonsberetning 2018 15.4. Deloitte KU 29.5.19 KST 17.6.19 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018  FIKS KU 29.5.19 KST 17.6.19 

9. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (jan-april 2019) - orienteringssak Juni  Rådmann KU 18.9.19 KST 17.6.19 

 2. Tertialrapport (mai-aug 2019) - orienteringssak Oktober Rådmann   

10. Rapporter fra revisjonen:     

 Revisjonsplan 2019  Deloitte KU 18.9.19  

 Oppsummering interimsrevisjon  

(perioden 1.5.19 – 31.10.19) 

November Deloitte   

 Oppsummering årsoppgjørsrevisjon  

(perioden 1.5.19 – 30.4.20) 

Mai  Deloitte   

11. Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020 Høst 2017 FIKS KU 1.11.17 KST 15.12.17 

12. Forvaltningsrevisjon 2017      

 Samhandlingsreformen 22.11.17 Deloitte KU 6.12.17 – FR-rapport KST 12.2.18 

 Søndre Follo Renseanlegg IKS 22.11.17 Deloitte KU 14.3.18 – FR rapport KST 23.4.18 

13. Forvaltningsrevisjon 2018     

 Follo landbrukskontor  FDR KU 12.12.18 – FR rapport KST 11.2.19 

14. Forvaltningsrevisjon 2019    KST 18.3.19 

 Integrering av flyktninger  FIKS KU 23.1.19 - Tema  

KU 24.4.19 – Mål og problemstillinger 

KU 18.9.19 - Prosjektplan 

 

 Store investeringsprosjekter  FIKS KU 23.1.19 - Tema  

KU 24.4.19 – Mål og problemstillinger 

KU 18.9.19 - Prosjektplan 

 

15. Oppfølging av tidligere FR-rapporter:  Rådmann   

 Rådmannens internkontroll, ny frist: 1.3.16 Rådmann KU 4.5.16 

KU 1.11.17 

KST 23.5.16 

KST 15.12.17 
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Hjemmetjenesten 2.8.15 Rådmann KU 11.11.15 KST 7.12.15 

 PPT-tjenesten 8.11.16 Rådmann KU 14.12.16 KST 13.2.17 

 Kommunens beredskapsarbeid 8.2.17 Rådmann KU 10.5.17  KST 26.6.17 

 Demensomsorgen (2016)  Rådmann  KST 13.2.17 

 Antikorrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker (2016)  Rådmann  KST 13.2.17 

 Sammenstilling av gjennomførte FR-prosjekt 2011-2015 5.9.18 

 

FIKS 

 

KU 12.12.18 KST 11.2.19 

 Samhandlingsreformen (2017)  Rådmann KU 12.12.18 KST 11.2.19 

16. Overordnet analyse og  

plan for selskapskontroll  

    

 Overordnet analyse og  

plan for selskapskontroll 2017-2020 

 FIKS KU 14.9.16 KST 10.10.16 

17. Varsel om generalforsamling/repr. skap     

 Selskapenes årsrapporter samles og legges fram for utvalget 

en gang per år.  

 FIKS KU 14.3.18 (orienteringssak) 

KU 26.9.18 (orienteringssak) 

KU 24.4.19 (orienteringssak) 

KU 18.9.19 (orienteringssak) 

 

18. Andre tilsyns-/kontrolloppgaver     

 (RR): Deloitte AS: 15.6.2017 – 30.4.2019  FIKS KU 10.5.17 KST 22.5.17 

 1.opsjon 1.5.2019 – 30.4.2020  FIKS KU 12.12.18 KST 11.2.19 

 2.opsjon 1.5.2020 – 30.4.2021 Høst 19 FIKS   

 (FR): Valg av forvaltningsrevisor 2019  FIKS KU 29.5.19 (innstilling) KST 17.6.19 
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