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Vestby KU-39/15 
Forvaltningsrevisjonsrapport - gjennomgang av PP-tjenesten 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om PP-tjenesten i Vestby 
kommune til orientering. 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret viser til at revisjonen legger fram følgende anbefalinger i rapporten 
om PP-tjenesten i kommunen: 

• Kommunen bør vurdere ressurssituasjonen i PP-tjenesten 
• Arbeide mer med systemrettede tiltak knyttet til å øke den spesialpedagogiske 

kompetansen i kommunen. Dette henger i stor grad sammen med behovet for 
økt bemanning nevnt ovenfor. 

• Se nærmere på hvordan man kan legge til rette for at større deler av 
spesialundervisningen gjennomføres i den ordinære klassen. 

• Innføre brukerundersøkelser for barn og foresatte som omfattes av 
kommunens spesialundervisning.  

 
Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til 
kontrollutvalget innen 12 måneder.  
 
For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering.  
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 09.12.2015: 
BDO presenterte rapporten og svarte på spørsmål. 
 
Sjur Authen redegjorde for at kommunestyret har styrket PP-tjenesten med en stilling 
i budsjettet for 2016. 
Paal Jargel foreslo at rådmannens frist for tilbakemelding til kontrollutvalget settes til 
ni måneder.  
 
Votering: 
Innstillingen ble, med tillegg av endringen foreslått av Paal Jargel, enstemmig 
vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 09.12.2015: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om PP-tjenesten i Vestby 
kommune til orientering. 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret viser til at revisjonen legger fram følgende anbefalinger i rapporten 
om PP-tjenesten i kommunen: 

• Kommunen bør vurdere ressurssituasjonen i PP-tjenesten 
• Arbeide mer med systemrettede tiltak knyttet til å øke den spesialpedagogiske 

kompetansen i kommunen. Dette henger i stor grad sammen med behovet for 
økt bemanning nevnt ovenfor. 
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• Se nærmere på hvordan man kan legge til rette for at større deler av 
spesialundervisningen gjennomføres i den ordinære klassen. 

• Innføre brukerundersøkelser for barn og foresatte som omfattes av 
kommunens spesialundervisning.  

 
Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til 
kontrollutvalget innen 9 måneder.  
 
For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
Vestby KU-40/15 
Forvaltningsrevisjonsrapport om samfunnssikkerhet og beredskap 
i Vestby kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om samfunnssikkerhet og 
beredskap i Vestby kommune til orientering.  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret viser til at revisjonen i rapporten om samfunnssikkerhet og 
beredskap i Vestby kommune legger fram følgende anbefalinger om tiltak: 
 

• Kommunen bør etablere et styringssystem for sitt samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeid som er integrert i kommunens øvrige risikostyringsprosess. 

• Kommunen bør fullføre det pågående arbeidet med den nye helhetlige ROS-
analysen. 

• Kommunen bør utarbeide en prosess og rutiner for utarbeidelse, oppdatering 
og rapportering av risiko- og sårbarhetsanalyser. Slike prosesser og rutiner vil 
være en forutsetning for å sikre jevnlig oppdatering av ROS-analyser iht. krav i 
forskrift. 

• Kommunen bør revidere beredskapsplanverket og oppdatere det til å 
inkludere en ressursoversikt. I tillegg bør det utarbeides en prosess og rutiner 
som sikrer årlig gjennomgang av beredskapsplanverket. 

• Kommunen bør utarbeide planer og prioriteringer for oppfølging av 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.  

 
      I tillegg anbefaler revisjonen en rekke andre tiltak for å videreutvikle et best mulig 
beredskapsarbeid. 
 
Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake 
til kontrollutvalget innen tolv måneder.  
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For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering.  
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 09.12.2015: 
BDO presenterte hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål. 
 
John Arne Kjenn foreslo endringer i vedtaket i saken, jf. vedtaket. 
 
Votering: 
Innstillingen ble, justert med John Arne Kjenns forslag, enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 09.12.2015: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om samfunnssikkerhet og 
beredskap i Vestby kommune til orientering.  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret viser til revisjonsrapport om samfunnssikkerhet og beredskap og 
rådmannens merknader vedrørende det pågående arbeidet med å oppdatere ROS-
analysen fra 1999. Kommunestyret forutsetter at det pågående arbeidet om kort tid 
er ferdigstilt og at forskriftens krav om risiko- og sårbarhetsanalyse da vil være 
oppfylt. For øvrig ser kommunestyret at revisjonen mener beredskapen er godt 
ivaretatt i kommunens plandokumenter. 
 
For å ivareta beredskapsarbeidet i samsvar med gjeldende lov- og forskrifter ber 
kommunestyret rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger: 
 

• Kommunen bør etablere et styringssystem for sitt samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeid som er integrert i kommunens øvrige risikostyringsprosess. 

• Kommunen bør utarbeide en prosess og rutiner for utarbeidelse, oppdatering 
og rapportering av risiko- og sårbarhetsanalyser og derved sikre jevnlig 
oppdatering av ROS-analyser iht. krav i forskrift.  

• Kommunen bør revidere beredskapsplanverket og oppdatere det til å 
inkludere en ressursoversikt. I tillegg bør det utarbeides en prosess og rutiner 
som sikrer årlig gjennomgang av beredskapsplanverket. 

• Kommunen bør utarbeide planer og prioriteringer for oppfølging av 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.  

 
I tillegg anbefaler revisjonen en rekke andre tiltak for å videreutvikle et best mulig 
beredskapsarbeid som kommunestyret ber rådmannen følge opp. 
Kommunestyret vil spesielt peke på betydningen av å følge opp følgende tiltak: 
 

• Kommunen bør søke å etablere et beredskapsråd bestående av personer fra 
politisk og administrativ ledelse i kommunen og lokale/regionale 
representanter fra sentrale samarbeidspartnere/støttespillere i arbeidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap. 

• Kommunen bør sette av mer ressurser til ivaretakelse av kommunens 
samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid, herunder bør beredskapslederrollen 
i større grad dedikeres til beredskapsrelaterte oppgaver.  
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Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake om sin oppfølging av anbefalingene fra 
revisjonen til kontrollutvalget innen tolv måneder.  
 
 
 
 
 
 
 
Vestby KU-41/15 
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - framdriftsplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sekretariatet bes invitere 3 selskaper til å levere et tilbud om overordnet  
analyse for forvaltningsrevisjon, jf. saksutredningen.  Dersom kontrollutvalget i Frogn 
er enig, utlyses det en felles konkurranse.  
 
For øvrig slutter utvalget seg til framdriftsplanen for overordnet analyse.  
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 09.12.2015: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 09.12.2015: 
Sekretariatet bes invitere 3 selskaper til å levere et tilbud om overordnet  
analyse for forvaltningsrevisjon, jf. saksutredningen.  Dersom kontrollutvalget i Frogn 
er enig, utlyses det en felles konkurranse.  
 
For øvrig slutter utvalget seg til framdriftsplanen for overordnet analyse.  
 
 
 
 
 
 
 
Vestby KU-42/15 
Kontrollutvalgets godtgjøring 
 
Sekretariatets innstilling: 
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.  
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 09.12.2015: 
Sjur Authen redegjorde for reglementet for politisk godtgjøring som kommunestyret 
vedtok i sak 5/15.  
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I kontrollutvalget ble det pekt på at som kommunestyremedlemmer får medlemmene 
av de andre utvalgene i kommunen stort sett dekket kostnadene for en avis hver. I 
utvalget var det tvil om hvordan vedtaket i kommunestyret om å oversende saken 
vedr. dekking av 2 lokalaviser skal tolkes. Det var derfor enighet om å be 
kommunestyret presisere vedtaket i saken.  Medlemmene var enige om å be om en 
lokalavis hver.   
 
Votering: 
Vedtaket i saken ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 09.12.2015: 
Kontrollutvalget ber kommunestyret presisere vedtaket om lokalavis til utvalget. 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalgets medlemmer får dekket kostnadene til 1 lokalavis hver. 
Rådmannen bes endre Reglementet for politiske godtgjøring tilsvarende.  
 
 
 
 
 
Vestby KU-43/15 
Oppsummering av revisjonen høsten 2015  
 
Sekretariatets innstilling: 
KPMGs rapport «Oppsummering av revisjon høsten 2015» oversendes rådmannen 
til uttalelse før kontrollutvalget tar rapporten opp til behandling. Rådmannens 
uttalelsesfrist settes til 13. januar 2016. 
  
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 09.12.2015: 
Siv Karlsen Moa presenterte hovedpunktene i revisjonens anbefalinger. 
 
Sjur Authen hadde ingen merknader til den skriftlige rapporten. 
 
Paal Jargel foreslo at utvalget tar KPMGs skriftlige rapport til orinetering. 
 
Votering: 
Paal Jargels forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 09.12.2015: 
KPMGs rapport «Oppsummering av revisjonen høsten 2015» tas til orientering.  
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Vestby KU-44/15 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 09.12.2015: 
 
Sjur Authen orienterte om de tekniske vanskene kommunen har hatt med å innføre 
det nye saksbehandlingssystemet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 09.12.2015: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
 
 
Eventuelt 
 
 
Sjur Authen orienterte om at kommunen nå tar i bruk bærbare PCer for å sikre 
papirløs behandling i de folkevalgte organene. Medlemmene får normalt ikke lenger 
tilsendt papirutgaver av dokumentene. Dersom kontrollutvalget ønsker det, kan 
medlemmene umiddelbart få tildelt slike PCer. 
 
Vedtak:  Kontrollutvalget tar i bruk PCer for å sikre papirløs saksbehandling. Som en  

    overgangsløsning, ber utvalget om at FIKS også sender ut en papirutgave  
    av innkallingen til det neste møtet i utvalget. 
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