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KONTROLLUTVALGET  I  VESTBY  KOMMUNE 

 

PROTOKOLL 

 

Fra møtet i Vestby rådhus onsdag 12. juni   2013 kl. 18.00 – kl. 19:30 

 

Til stede: Steinar Setten (leder) 

   John Arne Kjenn 

  Jon E. Angset 

  Paal Jargel (vara) 

  Torbjørn Mehl (vara) 

 

Forfall: Nina Glosli Edvardsen 

Grethe Lill H. Grytan 

 

Fra sekretariatet:   Jan T. Løkken 

 

Fra BDO AS: Hovedrevisor Stein Jøraandstad  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

Sak 22/13       Revisjonsrapport år 2012  

 

Sekretariatets innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar revisors revisjonsrapport år 2012 til orientering.    

 

Kontrollutvalgets behandling: 

 

Kommuneadministrasjonens svar på revisjonsrapporten forelå i brev av 10. juni og var  

ettersendt til utvalget. Revisor aksepterer svaret som grunnlag for videre dialog med  

administrasjonen.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar revisors revisjonsrapport år 2012 og kommunens svarbrev til orientering.    

 

Sak 23/13 Revisjonens rapport pr. 30.4.13  

 

Sekretariatets innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar BDOs årsrapport for revisjonsåret 2012 til  orientering. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 24/13        Kontrollutvalgets godtgjøring – tilbakemelding fra leder og nestleder 

 

Sekretariatets innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar leder og nestleders tilbakemelding til orientering.    

 

Kontrollutvalgets behandling: 

 

På bakgrunn av møtet med ordfører og varaordfører mente leder og nestleder at en større  

endring av utvalgets godtgjøring bør utstå til neste revisjon av kommunens reglement for  

godtgjøring. Da bør utvalget gis en særskilt omtale. Utvalget ga sin tilslutning til denne  

vurderingen. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget tar leder og nestleders tilbakemelding til orientering.  

2. Kontrollutvalget bør ved neste revisjon av reglementet for godtgjøring av folkevalgte i 

kommunen gis en særskilt omtale.    

 

Sak 25/13        Bruk av ipader i kontrollutvalget og tilgang til elektroniske dokumenter    

                         fra kommunene 

 

 Sekretariatets innstilling: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

 

Det ble vist til at det innenfor utvalgets budsjett for 2013 ikke er rom for innkjøp, opplæring  

og drift av ipader for utvalget. Kommuneadm. har anslått at dette vil koste minst kr 50 000 det  

første året, mens utvalget kun har ca. kr 9 000 til disposisjon. Kommunestyrets vedtak om at  

ipadene bevilges over utvalgets budsjett er derfor ikke mulig.  

Utvalget var enig om å fremme forslag om ipader i forbindelse med budsjettet for kontroll og  

tilsyn for 2014. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

Sak 26/13        Orienteringer 

 

 Sekretariatets innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar orienteringssakene til orientering 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

 

Jon E. Angset orienterte fra FKTs fagkonferanse og årsmøte 5. og 6. juni. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Eventuelt 

 

1. Paal Jargel tok opp kommunens journalføring av e-post. Enighet i utvalget om å se på  

            dette når rådmannens tilbakemelding om oppfølging av rapporten om      

            Informasjonssikkerhet og IT-drift foreligger. 

 

2. Det ble vist til at utvalgets møter ikke lenger er med på den felles møtekalenderen på  

            kommunens internettsider. Etter en  lovendring skal nå møtene være åpne og  

            kommunen har et ansvar for å bekjentgjøre dette. Det var enighet om at denne saken  

            må tas opp med kommunen og dette drøftes på det neste møtet i utvalget. 

 

3. Det ble minnet om høstens møte i Faglig forum; den 24. oktober med korrupsjon i 

kommunene som tema. Møtet inngår i utvalgets møteplan og alle bør delta.  

 

 

      

 

 

Vestby, den    19. juni  2013  

 

 

 

                         Steinar Setten /s./         Jon E. Angset /s./ 

                             Leder                       Nestleder 


