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Møtende medlemmer: 
Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset (FrP), Grethe Lill Grytan (SV), John Arne Kjenn 
(Sp), Paal Jargel (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Forfall: 
Fra Sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
 
Fra kommunestyret: 
Ordfører John Ødbehr 
 
Fra Plan- og miljøutvalget: 
Pål Engeseth (sak 19/15) 
 
Fra kommuneadministrasjonen:   
Rådmann Sjur Authen (sak 18/15 og sak 19/15) 
 
Fra KPMG: 
Partner Siv Karlsen Moa 
 
Diverse merknader: 
 
John Arne Kjenn varslet en sak under Eventuelt vedr. kommunens kjøp av mat fra 
cateringselskap. 
 
Møteprotokoll godkjent 24.06.2015 
 
 
 
Siri Hov Eggen Jon E. Angset 
Leder Nestleder 
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Vestby KU-18/15 
Ordførerens telefon- og datautgifter - oppfølging av 
kommunestyrets vedtak 
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget tar advokatfirmaet Haavinds notat av 15.6.15 vedr. innsyn i 
spesifisert telefonregning til folkevalgt til orientering. 

2. Ordføreren bes. gjennomgå spesifiserte telefonregninger og sladde de private 
elementene som ikke gjelder utøvelsen av vervet som ordfører. Det ferdig 
dokumentet oversendes FIKS og rådmannen innen 3. august d.å. 

3. Rådmannen bes lage en oppstilling til kontrollutvalget som viser den årlige og 
samlede fordelingen ordførerens private og virksomhetsrelaterte telefonbruk. 
Oppstillingen bes foreligge hos FIKS innen 7. august d.å. 

4.  Kontrollutvalget avholder et ekstra kontrollutvalgsmøte den 19. august. 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 24.06.2015: 
Ordføreren og rådmannen redegjorde for saken og svarte på spørsmål  
Enighet om at møtestart den 19. august blir kl 15.00.  
Votering: 
Innstillingen ble, med presiseringen av møtestart 19. august,  enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 24.06.2015: 
1. Kontrollutvalget tar advokatfirmaet Haavinds notat av 15.6.15 vedr. innsyn i 

spesifisert telefonregning til folkevalgt til orientering. 
2. Ordføreren bes. gjennomgå spesifiserte telefonregninger og sladde de private 

elementene som ikke gjelder utøvelsen av vervet som ordfører. Det ferdig 
dokumentet oversendes FIKS og rådmannen innen 3. august d.å. 

3. Rådmannen bes lage en oppstilling til kontrollutvalget som viser den årlige og 
samlede fordelingen ordførerens private og virksomhetsrelaterte telefonbruk. 
Oppstillingen bes foreligge hos FIKS innen 7. august d.å. 

4.  Kontrollutvalget avholder et ekstra kontrollutvalgsmøte den 19. august. 
 
 
 
 

Vestby KU-19/15 
Vurdering av sak om godkjenning av bruksendring av 2. etg. i 
garasje 
 
Sekretariatets innstilling: 
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 og opplysninger lagt fram i møtet 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 
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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. Ansvarlig søker i denne saken er også ordfører i Vestby kommune.  
Kontrollutvalget finner det kritikkverdig at kommunens fremste tillitsvalgte i denne 
saken ikke har fulgt opp sin opplysningsplikt og bygd uten tillatelse.  Dette kan 
svekke kommunens og innbyggernes tillit til ordføreren. 
4. 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.» 
5. 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. 
6. 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. 
7. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
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. 
For øvrig tar kommunestyret saken til orientering. Vestby kontrollutvalgs vedtak 
24.06.2015: 
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 24.06.2015: 
Lederen av plan- og miljøutvalget, ordføreren og rådmannen redegjorde og svarte på 
spørsmål om saken. 
Sekretariatets forslag til vedtak ble lagt fram i møtet.   Det framkom en del forsalg til 
endringer og tillegg til forslaget. 
 
Votering: 
Innstillingen ble, med de endringer det var enighet om i utvalget, enstemmig vedtatt.  
 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 24.06.2015: 



Vestby kontrollutvalg 24.06.2015 Side 5 av 7 
 

 
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. 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.  
3. For øvrig tar kommunestyret saken til orientering.  
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Vestby KU-20/15 
Oppstart av samarbeidet med KPMG 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Dialogen med KPMG tas til orientering. 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 24.06.2015: 
Utvalgets  leder ønsket KPMG velkommen til samarbeidet som ny regnskapsrevisor 
for Vestby kommune. 
Siv Karlsen Moa presenterte seg selv og orienterte om KPMGs satsing på kommunal 
revisjon og om oppstarten i Vestby 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 24.06.2015: 
Dialogen med KPMG tas til orientering. 
 
 
 

Vestby KU-21/15 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 24.06.2015: 
 
Vedr.  vedlegg 1: Paal Jargel spurte om hvor mange rettssaker kommunen for tiden 
er involvert i. Ordføreren mente det kun var en, og der var rettsforhandlingene 
nettopp avsluttet.    Utvalget var enig om å be rådmannen vurdere å ta inn en 
oversikt over pågående og forventede rettssaker i tertialrapportene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 24.06.2015: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt 
 
 
John Arne Kjenn viste til en artikkel i Moss avis den 19. juni d.å. hvor John Ødbehr 
kobles til et cateringselskap som leverer mat til Vestby kommune. Han fremmet 
følgende forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til artikkel i Moss avis den 19. juni d.å. vedr. et cateringselskap 
som leverer mat til kommunen. Rådmannen bes utarbeide et notat  vedr. rutiner for 
innkjøp av mat fra cateringselskap  i forbindelse med kommunale arrangement. 
Redegjørelsen bør foreligge hos FIKS innen 7. august d.å.  
 
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget fra Kjenn. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 24.06.2015: 
 
Kontrollutvalget viser til artikkel i Moss avis den 19. juni d.å. vedr. et cateringselskap 
som leverer mat til kommunen. Rådmannen bes utarbeide et notat  vedr. rutiner for 
innkjøp av mat fra cateringselskap  i forbindelse med kommunale arrangement. 
Redegjørelsen bør foreligge hos FIKS innen 7. august d.å. 


