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MØTEPROTOKOLL 

Vestby kontrollutvalg 
 
Møtetid: 26.08.2015 kl. 16:00  
Sted: Formannskapssalen i rådhuset  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset (FrP), Grethe Lill Grytan (SV), John Arne Kjenn 
(Sp), Paal Jargel (H) 
 
 
Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
 
Fra plan- og miljøutvalget: 
Leder Pål Engeseth (sak 29/15) 
 
Fra kommuneadministrasjonen: 
Rådmann Sjur Authen (sak 27/15 og sak 29/15) 
 
Andre: 
Tom Anders Ludvigsen (sak 29/15) 
 
 
 
Diverse merknader: 
Sak 29/15 Redegjørelse for oppført garasje gnr 133/bnr 570 ble satt opp som ny sak 
på dagsorden, jf. utvalgets vedtak under Eventuelt i forrige møte. Denne saken ble 
behandlet først i møtet.  
 
 
Møteprotokoll godkjent 27.08.2015 
 
 
 
Siri Hov Eggen Jon E. Angset 
Leder Nestleder 
 
 

http://www.follofiks.no/
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Vestby KU-26/15 
Budsjett for kontroll og tilsyn i 2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
1.   Vestbys kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2016 foreslås budsjettert til  
      kr. 1 326 000,-. 
2.   I 2016 gjennomføres to forvaltningsrevisjonsprosjekter og overordnet analyse. 
3.  Saken oversendes Vestby kommune og skal inngå i kommunens budsjett for  
      2016. 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 26.08.2015: 
Når budsjettet er vedtatt, bes sekretæren effektuere abonnementet på Kommunal 
rapport. 
Det ble stilt spørsmål ved budsjettet for kjøp av lesebrett. Denne posten inkluderer 
andel av programvarekostnader og opplæring. Utvalgets medlemmer mottar 
innkallingene til alle politiske utvalg og kommunestyret som papirutgaver i posten. 
Det det kan derfor være betydelige innsparinger å hente på å gå over til papirløse 
utsendinger.  En i utvalget foretrekker å få dokumentene på papir. 
Utvalgt er kjent med at kommunestyret skal behandle en utvalgsinnstilling om ny 
regler for godtgjøring m.m. for folkevalgte. Utvalget forutsetter at budsjettet for 
godtgjøring av kontrollutvalget blir justert i tråd med kommunestyrets vedtak. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 26.08.2015: 
1.   Vestbys kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2016 foreslås budsjettert til  
      kr. 1 326 000,-. 
2.   I 2016 gjennomføres to forvaltningsrevisjonsprosjekter og overordnet analyse. 
3.  Saken oversendes Vestby kommune og skal inngå i kommunens budsjett for  
      2016. 
 
 
 

Vestby KU-27/15 
Nummerert brev nr 7 fra revisjonen og kommunens svar 
 
Sekretariatets innstilling: 
Nummerert brev nr 7 fra BDO og kommunens svar tas til orientering.  
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 26.08.2015: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 26.08.2015: 
Nummerert brev nr 7 fra BDO og kommunens svar tas til orientering.  
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Vestby KU-28/15 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 26.08.2015: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 26.08.2015: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
 

Vestby KU-29/15 
Redegjørelse for oppført garasje gnr 133 /bnr 570 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 26.08.2015: 
 
Kontrollutvalget vedtok under Eventuelt i møtet den 19. august d.å. å få nærmere 
belyst saken vedr. Tom Anders Ludvigsens feilplasserte garasje i neste møte. 
Innkallingen til møtet den 26. august var da allerede utsendt. I tråd med utvalgets 
ønske ble saksframlegg og protokoll, jf. PL-24/14, fra planutvalgets møte som 
behandlet saken den 25.08.2014 sendt utvalget via e-post den 20. august. 
Etter anmodning fra utvalgets leder sendte bygningssjefen den 25. august flere saker 
som omhandler garasjen og deling av den aktuelle eiendommen og friarealet. 
 
Tom Anders Ludvigsen, plan- og miljøutvalgets leder og rådmannen var invitert til 
møtet og redegjorde for saken og svarte på spørsmål.   
 
Paal Jargel mente denne saken og sak 23/15 vedr ordførerens garasje burde ses i 
sammenheng. Han foreslo derfor at utvalgets vedtak i sak 23/15 trekkes og at 
utvalget får seg forelagt en ny sak som ser på begge sakene. Jargels forslag falt mot 
en stemme.  
 
Siri Hov Eggen foreslo følgende vedtak: Saken tas til orientering. 
  
Votering: 
Paal Jargels forslag om å trekke vedtaket i sak 23/15 og se dette i sammenheng med 
foreliggende sak falt mot en stemme. 
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Siri Hov Eggens forslag ble deretter enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 26.08.2015: 
 
Saken tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 


