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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 01/20 Godkjenning av protokoll fra møte 4.desember 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00171-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Protokollen fra møtet 4.desember 2019 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Vestby KU 041219 

SAKSUTREDNING: 

Utkast til protokoll fra forrige møte ble sendt ut 5.desember 2019. 

Det er ikke fremkommet merknader til protokollen. 

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 08.01.20 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 
 
Møtetid: 04.12.2019 kl. 18:00 
Sted: Kommunestyresalen, Vestby rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Marita Kristiansen (MDG) leder, Yngve Haugstvedt (H) nestleder, Inger Heidi 
Francker (Ap), John Arne Kjenn (Sp), Lars Ivar Dahl (Bygdl.) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ronny Johansen, kultursjef (under sak 33/19 og 34/19) 
 
Fra BDO AS møtte: 
Espen Løge Goksøyr, Senior Manager (under sak 33/19 og 34/19) 
Karoline Frogner, Senior Associate (under sak 33/19 og 34/19) 
 
Fra Deloitte AS møtte: 
Nina Gunbjørnsen, Senior Manager (under sakene 32/19 – 36/19) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Behandlingsrekkefølge: presentasjoner og orienteringer gitt under sakene 33/19 – 
35/19 før ordinær behandling av sakene iht. sakslisten.  
 
 
Møteprotokoll godkjent 15.01.2020 
 
 
 

Marita Kristiansen/s./  Yngve Haugstvedt/s./ 
Leder  nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

32/19 19/00171-1 Godkjenning av protokoll fra møte 20.november 
2019 

3 

33/19 19/00113-6 Forvaltningsrevisjonsrapport -  Integrering av 
flyktninger i Vestby kommune 

4 

34/19 19/00114-6 Forvaltningsrevisjonsrapport -  Store 
investeringsprosjekter i Vestby kommune 

6 

35/19 19/00109-5 Oppsummering Interimsrevisjon 2019 8 

36/19 17/00286-13 Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor 

9 

37/19 19/00132-2 Kontrollutvalgets planarbeid 10 

38/19 19/00167-1 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling 11 

39/19 19/00166-1 Plan for eierskapskontroll - Bestilling 112 

40/19 19/00169-1 Møteplan 1.halvår 2020 13 

41/19 19/00154-1 Kurs og konferanser 2020 14 

42/19 19/00026-6 Referat og orienteringer 15 

Eventuelt 
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Vestby KU-32/19 
Godkjenning av protokoll fra møte 20.november 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokollen fra møtet 20.november 2019 godkjennes. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019: 
Leder innledet og orienterte. 
 
Under Eventuelt ble det fremmet følgende omforente forslag: 
 
Deltakelse på kurs og konferanser.  
«Siste setning strykes.» 

 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. (5 voterende) 
Protokollen ble endret i samsvar med vedtaket. 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019: 
 
Protokollen fra møtet 20.november 2019 godkjennes. 
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Vestby KU-33/19 
Forvaltningsrevisjonsrapport -  Integrering av flyktninger i Vestby 
kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Integrering av flyktninger, til 

orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger: 

 Kommunen bør vurdere å videreutvikle samarbeidet med frivillig sektor for 
å skape flere sosiale møteplasser og fritidsaktiviteter, blant annet tilpasset 
flyktninger.  

3. Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 
oppfølgingen av anbefalingen innen 12 måneder.  

 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019: 
Senior Manager Espen Løge Goksøyr presenterte rapporten og svarte på spørsmål 
fra utvalgets medlemmer. 
Kultursjef Ronny Johansen supplerte. 
 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Yngve Haugstvedt fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 1: 
 
Ordet «orientering» strykes og erstattes med «etterretning» 
 
 
John Arne Kjenn fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 3: 
 
«12 måneder endres til 6 måneder» 
 
John Arne Kjenn fremmet følgende endringsforslag til kulepunktet i innstillingens 
punkt 2: 
 
Ordene «vurdere å» strykes.  
 
 
Leder fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Nytt kulepunkt under punkt 2: 
 
«Kommunen bør legge til rette for at barn i barnehagealder av deltakere i 
introduksjonsprogrammet, tilbys barnehageplass innen 3 måneder etter bosetting.» 
 
 
John Arne Kjenn fremmet følgende tilleggsforslag: 
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Revisjonens anbefaling kulepunkt 1 med endret ordlyd: 
 
«Kommunen bør vurdere å utvikle og vedta en helhetlig frivillighetspolitikk som 
omtaler hvordan kommunen skal samhandle med frivillig sektor, inkludert på 
integreringsområdet.» 
 
 
Votering: 
Endringsforslag fra Yngve Haugstvedt ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Endringsforslag fra John Arne Kjenn ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Tilleggsforslag fra leder ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Tilleggsforslag fra John Arne Kjenn ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Integrering av flyktninger, til 

etterretning.  
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger: 

a. Kommunen bør videreutvikle samarbeidet med frivillig sektor for å 
skape flere sosiale møteplasser og fritidsaktiviteter, blant annet 
tilpasset flyktninger. 

b. Kommunen bør legge til rette for at barn i barnehagealder av deltakere i 
introduksjonsprogrammet, tilbys barnehageplass innen 3 måneder etter 
bosetting. 

c. Kommunen bør vurdere å utvikle og vedta en helhetlig 
frivillighetspolitikk som omtaler hvordan kommunen skal samhandle 
med frivillig sektor, inkludert på integreringsområdet 

3. Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 
oppfølgingen av anbefalingen innen 6 måneder.  
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Vestby KU-34/19 
Forvaltningsrevisjonsrapport -  Store investeringsprosjekter i 
Vestby kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Store investeringsprosjekter til 

orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger: 

a. Byggekomiteen som organ skal normalt forberede saker for 
kommunestyret. Den bør i særlige tilfeller fremme saker, eksempelvis om 
endringer i forutsetninger i prosjekter, store avvik, kostnadsoverskridelser, 
budsjettendringer, fremdriftsproblemer og sluttregnskaper.  

b. For store investeringsprosjekter bør det avlegges prosjektregnskaper og 
sluttregnskaper. Regnskapene legges fram for kommunestyret.  

3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget 
vedrørende arbeidet med anbefalingene, innen 12 måneder.  

 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019: 
Senior Associate Karoline Frogner presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
Senior Manager Espen Løge Goksøyr supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Inger Heidi Francker fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 3: 
 
«12 måneder endres til 6 måneder.» 
 
 
Yngve Haugstvedt fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 1: 
 
Ordet «orientering» strykes og erstattes med «etterretning» 
 
 
Votering: 
Endringsforslag fra Inger Heidi Francker ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Endringsforslag fra Yngve Haugstvedt ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Store investeringsprosjekter til 

etterretning.  
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger: 

a. Byggekomiteen som organ skal normalt forberede saker for 
kommunestyret. Den bør i særlige tilfeller fremme saker, eksempelvis 
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om endringer i forutsetninger i prosjekter, store avvik, 
kostnadsoverskridelser, budsjettendringer, fremdriftsproblemer og 
sluttregnskaper.  

b. For store investeringsprosjekter bør det avlegges prosjektregnskaper 
og sluttregnskaper. Regnskapene legges fram for kommunestyret.  

3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget 
vedrørende arbeidet med anbefalingene, innen 6 måneder.  
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Vestby KU-35/19 
Oppsummering Interimsrevisjon 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar oppsummering interimsrevisjon 2019 til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019: 
Senior Manager Nina Gunbjørnsen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019: 
 
Kontrollutvalget tar oppsummering interimsrevisjon 2019 til orientering. 
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Vestby KU-36/19 
Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
1. Kommunestyret benytter seg av 2.opsjon til å fornye avtalen med Deloitte AS som 

regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2020 til og med 30.4.20210, og fullfører 
revisjonen av regnskapsåret 2020.  

2. Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019: 
Leder innledet. 
Sekretær orienterte. 
Senior Manager Nina Gunbjørnsen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
1. Kommunestyret benytter seg av 2.opsjon til å fornye avtalen med Deloitte AS som 

regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2020 til og med 30.4.20210, og fullfører 
revisjonen av regnskapsåret 2020.  

2. Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS. 
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Vestby KU-37/19 
Kontrollutvalgets planarbeid 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019: 
John Arne Kjenn fremmet følgende alternative forslag: 
 
«Saken utsettes til neste møte.» 
 
 
Votering: 
Alternativ forslag fra John Arne Kjenn ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019: 
 
Saken utsettes til neste møte. 
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Vestby KU-38/19 
Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommunes 
virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Risiko- og 
vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av 
saksframlegget. 
 
Alternativ 1 
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS. 
 
Alternativ 2 
Kontrollutvalget vedtar å konkurranseutsette utarbeidelsen av risiko- og 
vesentlighetsvurderingen. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019: 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
«Saken utsettes til neste møte.» 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019: 
 
Saken utsettes til neste møte. 
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Vestby KU-39/19 
Plan for eierskapskontroll - Bestilling 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommunes 
eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som 
fremkommer av saksframlegget. 
 
Alternativ 1 
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS. 
 
Alternativ 2 
Kontrollutvalget vedtar å konkurranseutsette utarbeidelsen av risiko- og 
vesentlighetsvurderingen. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019: 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
«Saken utsettes til neste møte.» 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019: 
 
Saken utsettes til neste møte. 
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Vestby KU-40/19 
Møteplan 1.halvår 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2020: 
 
Onsdag 5.februar 
Onsdag 1.april 
Onsdag 27.mai 
Onsdag 17.juni 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019: 
Det ble fremmet følgende omforente tilleggsforslag: 
 
«Onsdag 15.januar»  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2020: 
 
Onsdag 15.januar 
Onsdag 5.februar 
Onsdag 1.april 
Onsdag 27.mai 
Onsdag 17.juni 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00 
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Vestby KU-41/19 
Kurs og konferanser 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020: 
1) 
2) 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 3.-4. juni 2020: 

1) 
2) 

 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019: 
Sekretær orienterte. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020: 
1) Inger Heidi Francker 
2) John Arne Kjenn 
 

 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019: 

 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020: 
1) Inger Heidi Francker 
2) John Arne Kjenn 
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Vestby KU-42/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 04.12.2019: 
Leder viste til referat- og orienteringssaken. 
 
Referatsaker (RS):  
 
RS 08/19 Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS,  

saksprotokoll KST sak 108/19 
 
 
Orienteringssaker (OS):  
 
OS 31/19 Protokoll Vestby KU 31.10.19  
 Leder foreslo følgende: 

Under Eventuelt foreslo leder følgende: 
 
Fastsetting av neste møte 
Følgende setninger strykes: 
«Yngve Haugstvedt meldte forfall til neste møte. Vara vil 
bli innkalt.» 
 
Forslag fra leder ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Protokollen blir endret i samsvar med vedtaket. 

  
OS 32/19 Tertialrapport 2 2019 – Vestby kommune  
 Budsjettendring tertial 2 2019  
  
OS 33/19 Tertialrapport 2 2019 – Vestby havn  
  
OS 34/19 Aktivitetsplan pr 20.11.19  

 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 04.12.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Oppfølging av forskrift om boplikt i områdene Son og Hvitsten 
Yngve Haugstvedt tok opp saken og delte ut notat. 
 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann til utvalgets møte 5.februar 2020. 
 
 
Oppfølging av avvik innen barnehage og skole 
Yngve Haugstvedt tok opp saken og delte ut notat. 
 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann til utvalgets møte 5.februar 2020. 
 
 
Kommunens rutiner og praksis for håndtering av varslersaker 
Leder tok opp saken og orienterte. 
 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann til utvalgets møte 5.februar 2020. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 21:23. 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 02/20 Kontrollutvalgets planarbeid 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00132-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Modul 2 Kontrollutvalgets planarbeid 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 04.12.19 i sak 37/19 Kontrollutvalgets planarbeid følgende: 

Saken utsettes til neste møte. 

HJEMMEL 
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 oppgaver 31.10.19 

Modul 2 Kontrollutvalgets planarbeid 04.12.19 (utsatt) 
15.01.20 

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. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83#KAPITTEL_7
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904
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Kontrollutvalgets planarbeid 
Vedlagt følger en presentasjon med gjennomgang av kontrollutvalgets rolle og 
oppgaver i forbindelse med planarbeid, herunder spesielt arbeidet med plan for 
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon. 
 
 
Ås, 08.01.20 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Planarbeidet 

Opplæring av kontrollutvalg, Modul 2
Forum for Kontroll og Tilsyn 2019
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
To av kontrollutvalgets viktigste oppgaver er å sørge for at det blir 
gjennomført forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med kommunens 
eierinteresser i selskaper.

Dette er hjemlet i Kommuneloven § 23-2 «Kontrollutvalgets ansvar og 
myndighet» bokstav c og d. 

For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante områdene som bør 
kontrolleres, må det gjennomføres risiko- og vesentlighetsvurderinger (ROV) 
av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper (§23-3 
og §23-4). 

Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal gi svar på hvilke områder det er 
knyttet størst risiko til og hvilke områder det er mest vesentlig å undersøke.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Risiko- og vesentlighetsvurderingene og arbeidet med å utarbeide plan for 
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll, er viktig for at 
kontrollutvalget skal bli kjent med kommunens virksomhetsområder og 
eierinteresser.

Arbeidet er med på å gi kontrollutvalget det kunnskapsgrunnlaget de trenger 
for å ivareta kontrollansvaret sitt. 

Det er ingen konkrete krav til hvordan risiko- og vesentlighetsvurderinger skal 
gjennomføres.
Risiko = faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, 
vedtak og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Vurderes 
i 3 kategorier (høy/middels/lav). 

Vesentlighet = anslått størrelse av konsekvensene av et betydelig avvik.
Vurderes i 3 kategorier (høy/middels/lav). 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Risikovurdering kommunens virksomhet
• Kommunen når ikke sine målsettinger
• Kommunen oppfyller ikke lovkravene 
• Kommunen utnytter ressursene dårlig
• Kommunen etterlever ikke politiske vedtak 
• Utfordringer som kommunen har og vil få fremover
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Risikovurderinger selskaper
• Den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet 

gjør ikke dette i samsvar med kommunens vedtak og 
forutsetninger

• Selskapet driver ikke i tråd med kommunestyrets mål for 
eierskapet

• Selskapet driver ikke i tråd med lover og regler eller 
vedtektsfestet formål 

• Selskapet drives ikke på en økonomisk forsvarlig måte
• Utfordringer som selskapet har og vil få fremover
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Hvem kan gjennomføre risiko- og 
vesentlighetsvurderinger?

• Kontrollutvalgets sekretariat
• Kommunens revisor
• Andre

Kontrollutvalget bestemmer hvem som skal 
gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurderingene. 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Planprosessen
• Møte 1: Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger.

– Gjøremål mellom møte 1 og 2

• Møte 2: Dialog og informasjonsinnhenting.
– Gjøremål mellom møte 2 og 3

• Møte 3: Forslag til plan for forvaltningsrevisjon.
– Gjøremål etter møte 3
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Møte 1
Kontrollutvalget bestiller et utkast til risiko- og 
vesentlighetsvurderinger basert på opplysninger fra bl.a.:
• Årsmeldinger i kommunen
• Kommunale planer
• Rapporter etter statlig tilsyn
• KOSTRA
• Informasjon fra offentlige databaser
• Gjennomførte forvaltningsrevisjoner
• Innspill fra oppdragsansvarlig revisor for finansiell- og 

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

Gjøremål mellom møte 1 og 2
• Lage forslag til risiko- og vesentlighetsvurderinger
• Sende invitasjon til aktuelle deltakere i møte 2
Invitasjon bør inneholde relevante spørsmål om risiko i kommunen, f.eks.:
• På hvilke områder er det risiko for at kommunen ikke når sine målsettinger, ikke oppfyller lovkravene eller 

utnytter ressursene dårlig?
• På hvilke områder er det behov for forvaltningsrevisjon?

Invitasjonen bør også inneholde en tidsplan, f.eks.:
– 09:00-10:00 Rådmann med seksjonsledere/virksomhetsledere/enhetsledere 
– 10:00-11:00 Ordfører, varaordfører, komiteledere og gruppeledere
– 11:00-11:30 Hovedverneombud og hovedtillitsvalgte
– 11:30 -11:45  Pause
– 11:45 - Kontrollutvalget diskuterer informasjonen som er fremkommet



2/20 Kontrollutvalgets planarbeid - 19/00132-3 Kontrollutvalgets planarbeid : Modul 2 Kontrollutvalgets planarbeid

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

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

Møte 2
• Dialog og informasjonsinnhenting fra politisk ledelse, 

kommunedirektør, hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud/verneombud.

• Kontrollutvalget må diskutere informasjonen som 
kom frem.



2/20 Kontrollutvalgets planarbeid - 19/00132-3 Kontrollutvalgets planarbeid : Modul 2 Kontrollutvalgets planarbeid

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Gjøremål mellom møte 2 og 3

• Relevant informasjon må innarbeides i risiko- og 
vesentlighetsvurderingene (og ferdigstille denne til 
det neste møtet i kontrollutvalget).

• Utarbeide forslag til plan for forvaltningsrevisjon og 
en plan for eierskapskontroll
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Møte 3
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon og plan for 
eierskapskontroll

– Kontrollutvalget må diskutere fokusområdene og bestemme 
prioriteringsrekkefølgen

– Vedta planene



2/20 Kontrollutvalgets planarbeid - 19/00132-3 Kontrollutvalgets planarbeid : Modul 2 Kontrollutvalgets planarbeid

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Gjøremål etter møte 3

Sende over planene til kommunestyret for endelig 
vedtak.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

15

Kort oppsummert

• Sett av tid og ressurser til risiko- og vesentlighetsvurderinger og 
planarbeidet. Dette er kanskje det viktigste arbeidet kontrollutvalget 
gjennomfører i løpet av en valgperiode. Kontrollutvalget vil på 
denne måten bli godt kjent med kommunens virksomhet tidlig i 
perioden. 

• Kontrollutvalget må velge en prosess for å utarbeide risiko- og 
vesentlighetsvurderinger som kan gi utvalget tilstrekkelig grunnlag 
for å utarbeide gode planer. 

• Bred involvering i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderinger 
gir god forankring av planene og et godt grunnlag for videre 
gjennomføring av forvaltningsrevisjonen/eierskapskontrollen.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

• Kontrollutvalget og kommunestyret må ta stilling til hvor lang 
planperioden skal være, og hvordan eventuelle 
omprioriteringer og rullering av planene bør foregå. 

• Gjør planene godt kjent i kommunen, både i kommunestyret 
og i administrasjonen.
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 03/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00167-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommunes 
virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Risiko- og 
vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av 
saksframlegget.  

Alternativ 1  
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS. 

Alternativ 2  
Kontrollutvalget vedtar å konkurranseutsette utarbeidelsen av risiko- og 
vesentlighetsvurderingen. 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 Risikofaktorer i kommunal og fylkeskommunal sektor 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 04.12.19 i sak 38/19 Plan for forvaltningsrevisjon – 
Bestilling følgende: 

Saken utsettes til neste møte. 

Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget skal i denne saken bestille en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
Vestby kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Hensikten er å 
finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. Risiko- og 
vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for utarbeidelse av Plan for 
forvaltningsrevisjon, som skal vise på hvilke områder det bør gjennomføres 
forvaltningsrevisjoner.  

Kontrollutvalget skal i løpet av 2020 innstille til kommunestyret om hvilken Plan for 
forvaltningsrevisjon Vestby kommune skal ha for denne valgperioden.  

Overordnet analyse for Vestby kommune 2016 og gjeldende plan for 
forvaltningsrevisjon er tilgjengelig på kontrollutvalgets side over styringsdokumenter: 
https://www.follofiks.no/kontrollutvalg/vestby/styringsdokument/  
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HJEMMEL  
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-3:  
 
§ 23-3.Forvaltningsrevisjon  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak.  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens 
selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon.  

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.  

 
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen  
For at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal være et godt verktøy for 
kontrollutvalget i utarbeidelsen av Plan for forvaltningsrevisjon, så bør det settes 
følgende krav til utarbeidelsen av analysen:  
 
 Som grunnlag bør benyttes bl.a. - kommunale dokumenter og vedtak, tilgjengelige 

statistikker (bl.a. KOSTRA) og tilsynsrapporter. I tillegg bør det innhentes informasjon fra 
rådmann, ordfører, politikere, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud, kontrollutvalg, 
sekretariat og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor.  

 Det gjennomføres to dialogmøter med kontrollutvalget.  

 Det skal foretas en vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer, samt en 
vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer.  

 Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget før sommeren 2020.  

 
 
Det er ikke sekretariatets intensjon at denne analysen skal være uttømmende eller 
altomfattende. Til det er den kommunale hverdag for kompleks og omskiftelig.  
 
Begrepsdefinisjoner  
Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for 
eksempel regelverk, mål, vedtak eller andre føringer som kommunen har satt for 
virksomheten.  
Med vesentlighet menes hvor stor er konsekvensen dersom det negative inntreffer. 
En trussel som ikke har noen stor betydning eller konsekvens for kommunen og som 
med liten sannsynlighet vil inntreffe, gir liten grunn til bekymring. Vesentlighet kan 
vurderes ut fra ulike perspektiver; det økonomiske, det politiske, brukerperspektivet, 
medarbeiderperspektivet eller samfunns- og miljøperspektivet. 
Vesentlighetsvurderingen danner grunnlag for at utvalget kan prioritere mellom 
områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik.  
 
Fremdriftsplan  
I arbeidet med overordnet analyse er det er viktig at kontrollutvalget prioriterer tid og 
ressurser, slik at utvalget får et godt grunnlag til å velge hvilke prosjekter som skal 
gjennomføres i perioden. Samtidig må utvalget sørge for at analysene dekker de 
viktigste områdene i kommunens virksomhet og eierskap.  
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VURDERING  
Alternativ 1  
Både risiko- og vesentlighetsvurderingen og forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
kan i prinsippet utføres og forberedes av Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  
Sekretariatet har ut fra en bestiller- og utførermodell sett for seg følgende 
arbeidsdeling mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisjon: 
 
 Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommune sin 

virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper fra Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  

 På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen, utarbeider Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
for perioden 2020-2024, som behandles av kontrollutvalget.  

 Kontrollutvalget innstiller til Vestby kommunestyre på forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2024. Kommunestyret vedtar planen.  

 På grunnlag av vedtatt plan for forvaltningsrevisjon gjennomfører kontrollutvalget 
begrenset tilbudskonkurranse årlig på forvaltningsrevisjoner som ønskes utført. 

 
Alternativ 2  
Velger kontrollutvalget å utlyse konkurranse for utarbeidelse av risiko- og 
vesentlighetsvurdering, så bør det presiseres i tilbudet hva som skal utføres samt 
tidsfrister.  
Kontrollutvalget bør fastsette tildelingskriterier (fordeling mellom pris og kvalitet).  
 
En ser da for seg en begrenset tilbudskonkurranse hvor det sendes ut tilbud til minst 
3 selskap. Kontrollutvalget bør ta stilling til hvilke selskap de ønsker å sende 
tilbudsinvitasjon til. 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER  
Bestilling av utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurdering fra sekretariatet 
(alternativ 1) vil ikke innebære verken økonomiske eller administrative konsekvenser 
for kontrollutvalget. Utførelsen av oppdraget gjøres innenfor fastsatte rammer for 
kjøp av sekretariatstjenester.  
 
Bestilling av utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurdering fra andre (alternativ 2) 
vil innebære ekstrautgifter for kontrollutvalget. For 2020 er det ikke foreslått en 
budsjettbevilgning for kjøp av forvaltningsrevisjon. Det bør i den sammenheng 
sendes en søknad til kommunestyret om en tilleggsbevilgning for kjøp av 
forvaltningsrevisjon.  
 
Utlysning av begrenset tilbudskonkurranse, evaluering samt inngåelse av avtale med 
ekstern utfører vil medføre ekstraarbeid for både sekretariat og kontrollutvalg. En slik 
prosess vil også få tidsmessige konsekvenser for oppstart av oppdraget og forskyve 
fremdriften i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen samt plan for 
forvaltningsrevisjon.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.  
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 04/20 Plan for eierskapskontroll - Bestilling 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00166-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommunes 
eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som 
fremkommer av saksframlegget.  

Alternativ 1  
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS. 

Alternativ 2  
Kontrollutvalget vedtar å konkurranseutsette utarbeidelsen av risiko- og 
vesentlighetsvurderingen. 

Vedlegg: 
Note 5 Aksjer og andeler, Note 8 Interkommunalt samarbeid 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 04.12.19 i sak 39/19 Plan for eierskapskontroll – Bestilling 
følgende: 

Saken utsettes til neste møte. 

Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget skal i denne saken bestille en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens eierskap. Hensikten er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll.  
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for utarbeidelsen av Plan 
for eierskapskontroll som skal angi på hvilke områder det bør gjennomføres 
eierskapskontroll.  

Kontrollutvalget skal i løpet av 2020 innstille til kommunestyret om hvilken Plan for 
eierskapskontroll Vestby kommune skal ha for denne valgperioden.  

Gjeldende plan for selskapskontroll er tilgjengelig på kontrollutvalgets side over 
styringsdokumenter:  
https://www.follofiks.no/kontrollutvalg/vestby/styringsdokument/  
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HJEMMEL  
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-4:  
 
§ 23-4.Eierskapskontroll  

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som 
skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og 
fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det 
er størst behov for eierskapskontroll.  

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.  

 
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen  
For at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal være et godt verktøy for 
kontrollutvalget i utarbeidelsen av Plan for eierskapskontroll, så bør det settes 
følgende krav til utarbeidelsen av analysen:  
 
 Som grunnlag bør bl.a. benyttes kommunens eierskapsmelding, årsmeldinger, 

kommunale vedtak, offentlige registre og tilsynsrapporter. I tillegg til at det bør innhentes 
informasjon fra rådmann, daglig ledere/styreledere, ordfører, politikere, kontrollutvalg og 
sekretariat.  

 Det gjennomføres to dialogmøter med kontrollutvalget.  

 Det skal foretas en vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer, samt en 
vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer.  

 Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget før sommeren 2020.  

 
Begrepsdefinisjoner  
Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for 
eksempel regelverk, mål, vedtak eller andre føringer som kommunen har satt for 
eierskapet.  
Med vesentlighet menes hvor stor er konsekvensen dersom det negative inntreffer. 
En trussel som ikke har noen stor betydning eller konsekvens for kommunen eller 
selskapet og som med liten sannsynlighet vil inntreffe, gir liten grunn til bekymring. 
Vesentlighet kan vurderes ut fra ulike perspektiver; det økonomiske, det politiske, 
brukerperspektivet, medarbeiderperspektivet eller samfunns- og miljøperspektivet. 
Vesentlighetsvurderingen danner grunnlag for at utvalget kan prioritere mellom 
områder og selskap hvor det identifiseres risiko for avvik. 
 
 
VURDERING  
Alternativ 1  
Både risiko- og vesentlighetsvurderingen og forslag til plan for eierskapskontroll kan i 
prinsippet utføres og forberedes av Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
(FIKS). Sekretariatet har ut fra en bestiller- og utførermodell sett for seg følgende 
arbeidsdeling mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisjon:  
 
 Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommune sitt 

eierskap fra Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  
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 På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen utarbeider Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) et forslag til plan for eierskapskontroll 
for perioden 2020-2024, som behandles av kontrollutvalget.  

 Kontrollutvalget innstiller til Vestby kommunestyre på forslag til Plan for eierskapskontroll 
2020-2024. Kommunestyret vedtar planen.  

 På grunnlag av vedtatt plan for eierskapskontroll utlyser kontrollutvalget begrensede 
tilbudskonkurranser på eierskapskontroller som ønskes gjennomført. 

 
 
Alternativ 2  
Velger kontrollutvalget å utlyse konkurranse for utarbeidelse av risiko- og 
vesentlighetsvurdering, så bør det presiseres i tilbudet hva som skal utføres samt 
tidsfrister.  
 
Kontrollutvalget bør fastsette tildelingskriterier (fordeling mellom pris og kvalitet).  
 
En ser da for seg en begrenset tilbudskonkurranse hvor det sendes ut tilbud til minst 
3 selskap. Kontrollutvalget bør ta stilling til hvilke selskap de ønsker å sende 
tilbudsinvitasjon til.  
 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER  
Bestilling av utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurdering fra sekretariatet 
(alternativ 1) vil ikke innebære verken økonomiske eller administrative konsekvenser 
for kontrollutvalget. Utførelsen av oppdraget gjøres innenfor fastsatte rammer for 
kjøp av sekretariatstjenester.  
 
Bestilling av utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurdering fra andre (alternativ 2) 
vil innebære ekstrautgifter for kontrollutvalget. For 2020 er det ikke foreslått en 
budsjettbevilgning for kjøp av forvaltningsrevisjon. Det bør i den sammenheng 
sendes en søknad til kommunestyret om en tilleggsbevilgning for kjøp av 
forvaltningsrevisjon.  
Utlysning av begrenset tilbudskonkurranse, evaluering samt inngåelse av avtale med 
ekstern utfører vil medføre ekstraarbeid for både sekretariat og kontrollutvalg. En slik 
prosess vil også få tidsmessige konsekvenser for oppstart av oppdraget og forskyve 
fremdriften i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen samt plan for 
eierskapskontroll.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.  
 
 
Ås, 08.01.20 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 05/20 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00015-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll KSt sak 112-19 Deltakelse i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, 
Saksprotokoll KST sak 113-19 Vestby kommune - Valg av sekretariatsordning for 
kontrollutvalget, Aktivitetsplan Vestby KU pr 041219 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 01/20 Deltakelse i Viken kontrollutvalgsekretariat IKS, 
saksprotokoll KST sak 112/19 (vedlagt) 

RS 02/20 Vestby kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget, 
saksprotokoll KST sak 113/19 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 01/20 Aktivitetsplan pr 04.12.19 (vedlagt) 

Ås, 08.01.20 

Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsekretær 
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Vestby kommune

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 98 01 00 Org.nr. 943 485 437 
Postboks 144 Rådhuset, Rådhusgt. 1 Telefaks 64 98 01 01 Bankgiro 1613.07.00342 
1541 Vestby 1541 Vestby 
post@vestby.kommune.no www.vestby.kommune.no Side 1 av 1 

Saksprotokoll 

Deltakelse i Viken kontrollutvalgsekretariat IKS 

Saksbehandler:  Sjur Authen Saksnr.:  19/03292 

Behandlet av Møtedato 

1 Formannskapet 73/19 25.11.2019 
2 Kommunestyret 112/19 09.12.2019 

Kommunestyrets behandling 09.12.2019: 

Votering: 
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Kommunestyrets vedtak 09.12.2019: 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.

2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken
Kontrollutvalgssekretariat IKS.

3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS er følgende valgt:

a) Medlem: Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap).

b) Vara: Varaordfører Eirin Stuhaug Bolle (BYGDL

Saksprotokollen bekreftes 
Vestby, 12. desember 2019 

Elin Tokerød 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vestby kommune  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 98 01 00 Org.nr. 943 485 437 
Postboks 144 Rådhuset, Rådhusgt. 1 Telefaks 64 98 01 01 Bankgiro 1613.07.00342 
1541 Vestby 1541 Vestby   
post@vestby.kommune.no  www.vestby.kommune.no   Side 1 av 1 

 

 

Saksprotokoll 
 
 

Vestby kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget 

Saksbehandler:  Christin Boretti Westby Saksnr.:  19/03693 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 113/19 09.12.2019 
 

 
 
 
Kommunestyrets behandling 09.12.2019: 
 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 09.12.2019: 
1. Forutsatt at kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat 

IKS, så vil Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS være sekretariat for 
kontrollutvalget. 

2. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt når 
selskapet er opprettet. 

 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Vestby, 12. desember 2019 
 
Elin Tokerød 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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KONTROLLUTVALGET I  
VESTBY KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 04.12.19 

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 Gjennomgang våren 2020  
4. Budsjett for kontrollarbeidet     
 Kontroll og revisjon – Budsjett 2020  FIKS KU 18.9.19  

5. Møteplan      
 (Møtene starter kl. 18:00, varighet ca. 2 timer) 

 
 FIKS Møteplan 1.halvår 2020: 

15.1 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 
5.2 – Møterom v/Fellestjenesten, Vestby rådhus 
1.4 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 
27.5 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 
17.6 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 

  

6. Kurs og konferanser     
 NKRF KU konferansen 2020, 29.-30.januar  

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 
Gardermoen 

 FIKS Deltakere: 
Inger Heidi Francker 
John Arne Kjenn 

 

 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2020, 3.-4.juni 
Quality Airport Hotel, Gardermoen 

 FIKS Deltakere: 
 

 

7. Kommunens årsregnskap     
 Kommunens årsregnskap for 2018   15.2 Rådmann KU 29.5.19 KST 17.6.19 
 Kommunens årsberetning for 2018  31.3 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 årsregnskap     
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Vestby havn årsregnskap for 2018 15.2 Kommunen KU 29.5.19 KST 17.6.19 
 Vestby havn årsberetning 2018 31.3 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 KU 4.12.19  

10. Rapporter fra revisjonen:     
 Revisjonsplan 2019  Deloitte KU 18.9.19  

 Oppsummering interimsrevisjon 2019  
(perioden 1.5 – 31.10) 

November Deloitte KU 4.12.19  

 Oppsummering årsoppgjørsrevisjon 2019 
(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 
KU 4.12.19 – FR rapport 

 

 Store investeringsprosjekter  FIKS KU 23.1.19 - Tema  
KU 24.4.19 – Mål og problemstillinger 
KU 18.9.19 – Prosjektplan 
KU 4.12.19 – FR rapport 

 

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 

 Hjemmetjenesten 2.8.15 Rådmann KU 11.11.15 KST 7.12.15 
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 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 KU 4.12.19  
 (FR): Valg av forvaltningsrevisor 2019  FIKS KU 29.5.19 (innstilling) KST 17.6.19 
 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget  KU KU 20.11.19 (innstilling)  
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