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Vestby kontrollutvalg 
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Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset (FrP), John Arne Kjenn (Sp), Paal Jargel (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Torbjørn Mehl (SV)  
 
Forfall: 
Grethe Lill Grytan (SV) 
 
Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
 
Fra kommuneadministrasjonen: 
Rådmann Sjur Authen(Sak 22/15 og 23/15) ,  Bygningssjef Hans Christian Fæste 
(sak 23/15), Konsulent Christin Westby (sak 23/15) 
 
Fra kommunestyret: 
Ordfører John  Ødbehr 
 
Fra KPMG: 
Partner Siv Karlsen Moa 
 
Diverse merknader: 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 24.08.2015 
 
 
 
Siri Hov Eggen Jon E. Angset 
Leder  Nestleder  
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Vestby KU-22/15 
Ordførerens redegjørelse for sine telefonutgifter 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget viser til  kommunestyrets vedtak i sak 36/15 om å be kontrollutvalget 
gjennomgå ordførerens mobil- og datakostnader på nytt for å avdekke omfanget av 
bruk som er åpenbar utenomtjenestlig. Undersøkelsen skulle også omfatte 2008 og 
2009.   
 
Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar til etterretning at lovverket gjør det umulig å avdekke 
omfanget av ordførerens utenomtjenstelige telefonbruk fra 2008 til 2014. 

2. Kommunestyret mener likevel tallene for tre måneder i 2015 forteller at den 
utenomtjenestelige bruken har vært svært høy og ikke forenlig med 
kommunens godtgjøringsreglement.   
 

 
Vestby kontrollutvalgs behandling 19.08.2015: 
 
Sekretariatet redegjorde for en trykkfeil i saksframstillingen: Utenomtjenestelige 
telefonsamtaler i 2008 skal være kr 9167 og dette gir en sum på kr 63 964 for 7 år. 
Feilen vi bli rettet i dokumentene som sendes kommunestyret. 
Ordføreren redegjorde for sitt arbeid med å gjennomgå sine telefonregninger og 
svarte på spørsmål. 
 
Siri Hov Eggen fremmet et  forslag til vedtak: 
 
1.  Kommunestyret tar til etterretning at lovverket gjør det umulig å avdekke 
omfanget av ordførerens utenomtjenestelige telefonbruk fra 2008 - 2014. 
 
2. Samlet oversikt over ordførers telefoni og databruk lagt fram av rådmannen 
15.06.15 viser tildels svært høye kostnader. Kommunestyret mener tallene for 
utenomtjenestelig bruk ikke er forenelig med kommunens godtgjøringsreglement.  
 
Ordførers egen utregning av 07.08.15 med gjennomgang av telefoni for april, mai og 
juni 2015 viser utenomtjenestelig bruk på 27,45%. Med dette utgangspunkt for 
beregning av utenomtjenestelig bruk for årene 2008 -2014 vil det gi et beløp på 63 
964,-  
 
Samtidig opplyser ordfører at han fra 2015 har skaffet et abonnement for sine private 
samtaler til og fra Danmark som reduserer utenomtjenestelig bruk av kommunens 
telefon.  
 
Kommunestyret viser til innbetaling av 45 000,-, og anmoder ordfører vurdere 
ytterligere tilbakebetaling for utenomtjenestelig bruk av telefoni og mobildata for 
perioden 2008 - 2015. 
 
John Arne Kjenn foreslo nytt  pkt. nr. 3: 
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Ved utarbeidelse av revidert godtgjørelsesreglement for Vestby kommune skal det 
innarbeides spesifiserte retningslinjer for de folkevalgte som helt eller delvis får 
dekket telefoni og datakostnader av kommunen.  
 
Votering: 
Siri Hov Eggens forslag til pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Hennes forslag til pkt. 2, første avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
Hennes øvrige forslag til avsnitt i pkt 2  ble ved tatt med 4 stemmer (Torbjørn Mehl, 
John Arne Kjenn, Jon E. Angset og Siri Hov Eggen) mot 1 stemme (Paal Jargel) 
John Arne Kjenns forslag til nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 19.08.2015: 
1.  Kommunestyret tar til etterretning at lovverket gjør det umulig å avdekke 

omfanget av ordførerens utenomtjenestelige telefonbruk fra 2008 - 2014. 
 
2. Samlet oversikt over ordførers telefoni og databruk lagt fram av rådmannen 

15.06.15 viser tildels svært høye kostnader. Kommunestyret mener tallene for 
utenomtjenestelig bruk ikke er forenelig med kommunens 
godtgjøringsreglement.  

 
Ordførers egen utregning av 07.08.15 med gjennomgang av telefoni for april, 
mai og juni 2015 viser utenomtjenestelig bruk på 27,45%. Med dette 
utgangspunkt for beregning av utenomtjenestelig bruk for årene 2008 -2014 vil 
det gi et beløp på 63 964,-  

 
Samtidig opplyser ordfører at han fra 2015 har skaffet et abonnement for sine 
private samtaler til og fra Danmark som reduserer utenomtjenestelig bruk av 
kommunens telefon.  

 
Kommunestyret viser til innbetaling av 45 000,-, og anmoder ordfører vurdere 
ytterligere tilbakebetaling for utenomtjenestelig bruk av telefoni og mobildata 
for perioden 2008 - 2014. 
 

3. Ved utarbeidelse av revidert godtgjørelsesreglement for Vestby kommune skal 
det innarbeides spesifiserte retningslinjer for de folkevalgte som helt eller 
delvis får dekket telefoni og datakostnader av kommunen. 
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Vestby KU-23/15 
Kommuneadministrasjonens godkjenning av bruksendring av 2. 
etg. i ordførerens garasje  
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget viser til sitt vedtak i sak 19/15. På bakgrunn av nye opplysninger i 
saken er den tatt opp til fornyet behandling og vedtaket i saken lyder nå i sin helhet: 
 
1. Kontrollutvalget finner at sak oversendt fra Plan- og miljøutvalget  vedr.  
kommunens behanding av søknad om bygging av garasje  i Lokes vei 14 er innenfor  
utvalgets virkeområde. 
2. Den framlagte dokumentasjon i saken fra Rådmannen viser at ansvarlig 
søker/tiltakshaver  i denne saken har bygd loftsgulv  i sin garasje uten godkjenning  
og i strid med gjeldende bebyggelsesplan for Sole Skog I. Søker har også oppgitt 
ukorrekte tall for arealregnskapet, jf. kommunens brev av 28.05 2015 til søker.  I 
søknaden om tilbygg og bruksendring av 2. etasje i garasjen datert  4.12 2012 
opplyste han ikke at søknaden var i strid med bebyggelsesplanen  for området som 
ikke tillater garasjer bygd i mer enn en etasje.  Kommunens vedtak i saken og 
dialogen med ansvarlig søker viser at ansvarlig søker, helt fra søknaden om bygging 
av garasje først fikk avslag i år 2000, var kjent med reglene om utnyttelsesgrad og 
antall etasjer i bebyggelsesplanen.     
3. Kommuneadministrasjonen godkjente i brev av 6.12 2012 søknaden om 
tilbygget og bruksendringen av garasjen i Lokes vei 14. Administrasjonen overså ved 
denne behandlingen at garasjen tidligere ikke var godkjent med mer enn en etasje og 
at gulvet i loftet var bygd uten godkjenning.   Rådmannen beklager i notat av 28.5.15 
sterkt at administrasjonen overså dette forholdet, men uttaler at: «det er ansvarlig 
søker som plikter å opplyse om forhold som har betydning for behandlingen av 
saken. Dette har ikke blitt gjort i denne saken.» 
4. I brev av 28.5 2015 til søkeren foreslår kommuneadministrasjonen 
v/bygningsmyndigheten at denne saken løses ved at det søkes om dispensasjon i 
ettertid for overskridelsene av reguleringsbestemmelsenes  § 3. 
5. Kontrollutvalget mener administrasjonen i tråd med de alminnelige regler for 
forvaltningens virksomhet har en selvstendig plikt til å utrede og opplyse en sak godt 
før vedtak fattes.  I dette inngår også en kontroll av om opplysninger i søknader er 
korrekte, jf. forskrift om saksbehandling og kontroll.  I kommunens egen sjekkliste for 
byggesøknader, jf. blankett 72-1501, inngår plansjekk som ett av punktene.  I 
kommunens begrunnelse for å gi byggetillatelse av 3.12.2012 vises det til 
reguleringsplanen for Sole Skog I og at det ved behandlingen ikke er funnet forhold 
som strider mot regelverk eller mot kommunal regulering.  I rådmannens redegjørelse 
av 18.05.2015 framgår det at en kontroll mot bebyggelsesplanen likevel ikke ble 
gjort.   Kontrollutvalget stiller etter dette et alvorlig spørsmål ved administrasjonens 
kvalitetssikring av sine vedtak i byggesaker. 
 
6. Bakgrunnen for kontrollutvalgets behandling av denne saken er påstander om 
ulikebehandling og utnytting av bekjentskap. Mangelen på dokumentasjon av den 
hjelpen som ordføreren fikk av bygningssjefen  og kommunens godkjenning av 
søknaden uten kontroll, gjør det vanskelig å tilbakevise disse påstandene. Det er 
også kritikkverdig at rådmannen ikke redegjorde for denne kontakten i notatet til plan- 
og miljøutvalget.»   
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7. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret finner det kritikkverdig at kommunens fremste tillitsvalgte i     
    denne saken ikke har fulgt opp sin opplysningsplikt.  Dette kan svekke   
    kommunens og innbyggernes tillit til de folkevalgte. 
2. Kommunestyret understreker at administrasjonen har et selvstendig ansvar  
    for at saker er godt opplyst og opplysninger kontrollert før vedtak fattes.   
    Kommunestyret ber administrasjonen for framtida kontrollere at  
    byggesøknader er i tråd med gjeldende retningslinjer, lokalt og nasjonalt. 
3. Byggesøknader med søknad om dispensasjoner fra folkevalgte og ansatte        
     på ledernivå skal politisk behandles av plan- og miljøutvalget. 
4. Hjelp til folkevalgte og ansatte på ledernivå  i  byggesaker bør generelt       
    protokolleres via forhåndskonferanser. 
5. Rådmannen bes legge større vekt på kvalitetssikring av arbeidet med byggesaker   
    og notater til folkevalgte organer 
6. For øvrig tar kommunestyret saken til orientering.  
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 19.08.2015: 
 
Ordfører John Ødbehr, rådmann Sjur Authen, bygningssjef Hans Christian Fæste og 
konsulent Christin Westby svarte på spørsmål om saken.  
 
Paal Jargel foreslo at saken utsettes, med dette forslaget falt mot en stemme, jf. 
voteringen. 
 
Siri Hov Eggen foreslo at pkt. 1 i innstillingen også tas inn i pkt. 2 i forslaget til 
innstilling om vedtak i kommunestyret. 
 
Paal Jargel foreslo at  sekretariatets punkt 1. i innstillingen om vedtak fra 
kommunestyret utgår. 
 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget fra Paal Jargel falt mot  en stemme (Paal Jargel). 
 
Punktene 1 til 5 var vedtatt i forrige møte og ingen fremmet endringsforslag. 
Nytt punkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
 
Paal Jargels forslag om å ta bort pkt. 1 i innstilling om vedtak i kommunestyret fikk en 
stemme. 
 
Siri Hov Eggens forslag til nytt avsnitt under pkt. 1 i innstillingen om vedtak fra 
kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 19.08.2015: 
 
Kontrollutvalget viser til sitt vedtak i sak 19/15. På bakgrunn av nye opplysninger i 
saken er den tatt opp til fornyet behandling og vedtaket i saken lyder nå i sin helhet: 
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1. Kontrollutvalget finner at sak oversendt fra Plan- og miljøutvalget  vedr.  
kommunens behanding av søknad om bygging av garasje  i Lokes vei 14 er innenfor  
utvalgets virkeområde. 
2. Den framlagte dokumentasjon i saken fra Rådmannen viser at ansvarlig 
søker/tiltakshaver  i denne saken har bygd loftsgulv  i sin garasje uten godkjenning  
og i strid med gjeldende bebyggelsesplan for Sole Skog I. Søker har også oppgitt 
ukorrekte tall for arealregnskapet, jf. kommunens brev av 28.05 2015 til søker.  I 
søknaden om tilbygg og bruksendring av 2. etasje i garasjen datert  4.12 2012 
opplyste han ikke at søknaden var i strid med bebyggelsesplanen  for området som 
ikke tillater garasjer bygd i mer enn en etasje.  Kommunens vedtak i saken og 
dialogen med ansvarlig søker viser at ansvarlig søker, helt fra søknaden om bygging 
av garasje først fikk avslag i år 2000, var kjent med reglene om utnyttelsesgrad og 
antall etasjer i bebyggelsesplanen.     
3. Kommuneadministrasjonen godkjente i brev av 6.12 2012 søknaden om 
tilbygget og bruksendringen av garasjen i Lokes vei 14. Administrasjonen overså ved 
denne behandlingen at garasjen tidligere ikke var godkjent med mer enn en etasje og 
at gulvet i loftet var bygd uten godkjenning.   Rådmannen beklager i notat av 28.5.15 
sterkt at administrasjonen overså dette forholdet, men uttaler at: «det er ansvarlig 
søker som plikter å opplyse om forhold som har betydning for behandlingen av 
saken. Dette har ikke blitt gjort i denne saken.» 
4. I brev av 28.5 2015 til søkeren foreslår kommuneadministrasjonen 
v/bygningsmyndigheten at denne saken løses ved at det søkes om dispensasjon i 
ettertid for overskridelsene av reguleringsbestemmelsenes  § 3. 
5. Kontrollutvalget mener administrasjonen i tråd med de alminnelige regler for 
forvaltningens virksomhet har en selvstendig plikt til å utrede og opplyse en sak godt 
før vedtak fattes.  I dette inngår også en kontroll av om opplysninger i søknader er 
korrekte, jf. forskrift om saksbehandling og kontroll.  I kommunens egen sjekkliste for 
byggesøknader, jf. blankett 72-1501, inngår plansjekk som ett av punktene.  I 
kommunens begrunnelse for å gi byggetillatelse av 3.12.2012 vises det til 
reguleringsplanen for Sole Skog I og at det ved behandlingen ikke er funnet forhold 
som strider mot regelverk eller mot kommunal regulering.  I rådmannens redegjørelse 
av 18.05.2015 framgår det at en kontroll mot bebyggelsesplanen likevel ikke ble 
gjort.   Kontrollutvalget stiller etter dette et alvorlig spørsmål ved administrasjonens 
kvalitetssikring av sine vedtak i byggesaker. 
 
6. Bakgrunnen for kontrollutvalgets behandling av denne saken er påstander om 
ulikebehandling og utnytting av bekjentskap. Mangelen på dokumentasjon av den 
hjelpen som ordføreren fikk av bygningssjefen  og kommunens godkjenning av 
søknaden uten kontroll, gjør det vanskelig å tilbakevise disse påstandene. Det er 
også kritikkverdig at rådmannen ikke redegjorde for denne kontakten i notatet til plan- 
og miljøutvalget.»   
 
7. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret finner det kritikkverdig at kommunens fremste tillitsvalgte i     
    denne saken ikke har fulgt opp sin opplysningsplikt.  Dette kan svekke   
    kommunens og innbyggernes tillit til de folkevalgte. 
    Den framlagte dokumentasjon i saken fra Rådmannen viser at ansvarlig    
    søker/tiltakshaver  i denne saken har bygd loftsgulv  i sin garasje uten godkjenning     
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    og i strid med gjeldende bebyggelsesplan for Sole Skog I. Søker har også oppgitt    
    ukorrekte tall for arealregnskapet, jf. kommunens brev av 28.05 2015 til søker.  I  
    søknaden om tilbygg og bruksendring av 2. etasje i garasjen datert  4.12 2012 
    opplyste han ikke at søknaden var i strid med bebyggelsesplanen  for området       
    som ikke tillater garasjer bygd i mer enn en etasje.  Kommunens vedtak i saken og    
    dialogen med ansvarlig søker viser at ansvarlig søker, helt fra søknaden om  
    bygging av garasje først fikk avslag i år 2000, var kjent med reglene om  
    utnyttelsesgrad og antall etasjer i bebyggelsesplanen.     
2. Kommunestyret understreker at administrasjonen har et selvstendig ansvar  
    for at saker er godt opplyst og opplysninger kontrollert før vedtak fattes.   
    Kommunestyret ber administrasjonen for framtida kontrollere at  
    byggesøknader er i tråd med gjeldende retningslinjer, lokalt og nasjonalt. 
3. Byggesøknader med søknad om dispensasjoner fra folkevalgte og ansatte        
     på ledernivå skal politisk behandles av plan- og miljøutvalget. 
4. Hjelp til folkevalgte og ansatte på ledernivå  i  byggesaker bør generelt       
    protokolleres via forhåndskonferanser. 
5. Rådmannen bes legge større vekt på kvalitetssikring av arbeidet med byggesaker   
    og notater til folkevalgte organer 
6. For øvrig tar kommunestyret saken til orientering 
 
 
 
 
 

Vestby KU-24/15 
Revisjonsplan 2015 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar KPMGs revisjonsplan for 2015 til orientering.  
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 19.08.2015: 
Siv Karlsen Moa redegjorde for revisjonsplanen. KPMG vil ta kontakt med tidligere 
revisor om det er andre saker som bør følges opp. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 19.08.2015: 
Kontrollutvalget tar KPMGs revisjonsplan for 2015 til orientering. 
[Lagre]  
 
 
 
 

Vestby KU-25/15 
Kontrollutvalgets interne kommunikasjon 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.  
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Vestby kontrollutvalgs behandling 19.08.2015: 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 19.08.2015: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning. 
 
 
 
 
 
 

Vestby KU-25.1/15 
Vestby kommune - rutiner for innkjøp av mat 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse vedr rutiner for innkjøp av mat til 
orientering. 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 19.08.2015: 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 19.08.2015: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse vedr rutiner for innkjøp av mat til 
orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
EVENTUELT 
 
Jon E. Angset  hadde innhentet en del dokumentasjon vedr. feilplassert garasje på 
Tom Anders Ludvigsens eiendom.  Han foreslo at kontrollutvalget undersøker denne 
saken nærmere.  
Siri Hov Eggen foreslo at utvalget får saken nærmere belyst på det neste møtet i 
utvalget. Hun forslo at sekretariatet innhenter saksframlegg og protokoll fra 
planutvalgets behandling av saken. Tom Anders Ludvigsen, plan- og miljøutvalgets 
leder,  rådmann og bygningssjef inviteres til møtet for å svare på spørsmål og 
redegjøre for saken. 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 19.08.2015: 
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Votering: 
 
 Siri Hov Eggens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 19.08.2015: 
 
Kontrollutvalget ønsker å få belyst saken vedr. Tom Anders Ludvigsens feilplasserte 
garasje nærmere. Sekretariatet formidler snarest dokumentasjon  fra planutvalgets  
behandling av saken.  Tom Anders Ludvigsen, plan- og miljøutvalgets leder,  
rådmannen og bygningssjefen   
 
 


