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Vestby KU-22/14 

 Revisjonens rapport 1.5.2013 - 30.4.2014  
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar BDOs årsrapport for revisjonsåret 1.5.13 til 30. 4.14 til orientering. 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 11.06.2014: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 11.06.2014: 
 
Kontrollutvalget tar BDOs årsrapport for revisjonsåret 1.5.13 til 30. 4.14 til orientering. 
 
 
 
 
 

Vestby KU-23/14 
Konkurranseutsetting av revisjonen - framdriftsplan 
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til framdriftsplan for valg av 
revisjonsordning. 

2. Kontrollutvalget avholder møte den 15. september for å behandle 
konkurransegrunnlaget. 

3. Kontrollutvalget ønsker en felles kunngjøring med Frogn kommune med sikte 
på å få en felles revisor for de tjenestene som utlyses. Sekretariatet 
undersøker mulighetene for dette og en felles løsning legges eventuelt til 
grunn for utarbeidingen av konkurransegrunnlaget  
 

         
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 11.06.2014: 
 
Det var enighet om å informere ordføreren om at kontrollutvalget først vil forelegge 
sak for kommunestyret om videre ordning for revisjonen etter at konkurransen er 
gjennomført og kontrollutvalgets innstilling om valg av revisor foreligger.  
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 11.06.2014: 
 

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til framdriftsplan for valg 
av revisjonsordning. 
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2. Kontrollutvalget avholder møte den 15. september for å behandle 
konkurransegrunnlaget. 

3. Kontrollutvalget ønsker en felles kunngjøring med Frogn kommune med 
sikte på å få en felles revisor for de tjenestene som utlyses. Sekretariatet 
undersøker mulighetene for dette og en felles løsning legges eventuelt til 
grunn for utarbeidingen av konkurransegrunnlaget  

 
 
 
 
 
 
 

Vestby KU-24/14 
Kameraovervåkning - kommunale anlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
Rådmannens redegjørelse vedr. kameraovervåkning av kommunale anlegg i Vestby 
tas til orientering.  
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 11.06.2014: 
 
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 11.06.2014: 
 
Rådmannens redegjørelse vedr. kameraovervåkning av kommunale anlegg i Vestby 
tas til orientering 
 
 
 
 
 

Vestby KU-25/14 
Talerett for kontrollutvalgsmedlem i kommunestyremøtet 16. juni 
2014  
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets leder og nestleder har forfall til kommunestyremøtet den 16. juni 
d.å.  
Kontrollutvalget ber om at …………  innvilges talerett under kommunestyrets 
behandling av saker fra kontrollutvalget.  
 
Vedtaket oversendes ordføreren 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 11.06.2014: 
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John Arne Kjenn ble foreslått som kandidat.  
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 11.06.2014: 
 
Kontrollutvalgets leder og nestleder har forfall til kommunestyremøtet den 16. juni 
d.å.  
Kontrollutvalget ber om at John Arne Kjenn  innvilges talerett under kommunestyrets 
behandling av saker fra kontrollutvalget.  
 
 
 
 
 
 
 

Vestby KU-26/14 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 11.06.2014: 
 
Jon E. Angset orienterte fra FKTs fagkonferanse og årsmøte den 3. og 4. juni som 
han deltok i  på vegne av utvalget.  
 
Det ble foreslått å invitere  kommuneadministrasjonen  til et møte i utvalget for å gi en 
redegjørelse for behandlingen av reguleringsplan og byggesøknad for «Solsiden 
Son». Kommuneadm. bes innen 1. september gi en skriftlig redegjørelse for saken.  
 
Paal Jargel orienterte om at formannskapet hadde avslått hans søknad om å få 
møtegodtgjøring for sin deltakelse i oppstartkonferansen i Strømstad i 2011.  
Det ble vist til at utvalget i møtet den 4. februar hadde bedt ordføreren ta et initiativ  til 
en gjennomgang av møtereglementet.  Sekretariatet bør spørre ordføreren om status 
i denne saken.  
 
Votering: 
 
De framsatte forslagene ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 11.06.2014: 
 

1. Kommuneadministrasjonen  inviteres til et møte i utvalget for å gi en 
redegjørelse for behandlingen av reguleringsplan og byggesøknad  for 
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«Solsiden Son». Kommuneadm. bes innen 1. september d.å. gi en skriftlig 
redegjørelse for saken.  

2. Ordføreren forespørres  om status for kontrollutvalgets anmodning om en 
gjennomgang av møtereglementet. 

3. Øvrige orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 


