
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 
 
Møtetid: 05.02.2020 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Marita Kristiansen (MDG) leder, Yngve Haugstvedt (H) nestleder, Inger Heidi 
Francker (Ap), John Arne Kjenn (Sp), Lars Ivar Dahl (Bygdl.) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Sjur Kristian Authen, rådmann (under sak 6/20 – 9/20) 
 
Av øvrige møtte: 
Tom Anders Ludvigsen, ordfører (under sak 6/20 – 9/20) 
 
Fra Deloitte AS møtte: 
Vidar Nesse, partner (under sak 6/20 – 10/20) 
Nina Gunbjørnsen, senior manager (under sak 6/20 – 10/20) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste godkjent. 
 
Møteprotokoll godkjent 27.05.2020 
 
 
 

Marita Kristiansen/s./  Yngve Haugstvedt/s./ 
Leder  Nestleder  
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

6/20 20/00027-1 Godkjenning av protokoll fra møte 15.januar 2020 3 

7/20 20/00026-1 Orientering om kommunens varslingsrutiner 4 

8/20 19/00167-3 Risiko- og vesentlighetsvurdering - 
Forvaltningsrevisjon 

5 

9/20 19/00166-3 Risiko- og vesentlighetsvurdering - 
Eierskapskontroll 

6 

10/20 20/00025-1 Orientering fra revisor 7 

11/20 20/00024-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 8 

12/20 20/00015-2 Referat og orienteringer 9 

Eventuelt 
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Vestby KU-6/20 
Godkjenning av protokoll fra møte 15.januar 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokollen fra møte 15.januar 2020 godkjennes. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 05.02.2020: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 05.02.2020: 
 
Protokollen fra møte 15.januar 2020 godkjennes. 
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Vestby KU-7/20 
Orientering om kommunens varslingsrutiner 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 05.02.2020: 
Leder innledet. 
 
Rådmann Sjur Authen delte ut kommunens varslingsrutiner og orienterte. Rådmann 
svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 05.02.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Vestby KU-8/20 
Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 05.02.2020: 
Sekretæren innledet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Ordfører Tom Anders Ludvigsen kommenterte. 
Rådmann Sjur Authen kom med betraktninger om risikoområder og 
fremtidsutfordringer for Vestby kommune. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 05.02.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Vestby KU-9/20 
Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 05.02.2020: 
Leder innledet. 
 
Ordfører Tom Anders Ludvigsen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Rådmann Sjur Authen supplerte. 
 
Vestby kommunestyre har nedsatt et utvalg for å revidere eiermeldingen. Det 
forventes at saken vil foreligge i løpet av 2020. 
 
 
Det ble fremmet følgende omforente tilleggsforslag: 
 
«Plan for eierskapskontroll utsettes og tas opp etter at ny, oppdatert eiermelding for 
perioden 2019-2023 er vedtatt av kommunestyret.» 
  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 05.02.2020: 
 
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Plan for eierskapskontroll utsettes og tas opp etter at ny, oppdatert eiermelding 

2019-2023 er vedtatt av kommunestyret. 
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Vestby KU-10/20 
Orientering fra revisor 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 05.02.2020: 
Partner Vidar Nesse orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Senior manager Nina Gunbjørnsen supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Det er ikke avsatt budsjettmidler til gjennomføring av forenklet etterlevelseskontroll 
for revisjonsåret 2019. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
«Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret bevilger kr 50.000,- eks. mva. for gjennomføring av forenklet 
etterlevelseskontroll i samsvar med bestemmelser i ny kommunelov § 24-9.» 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 05.02.2020: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret bevilger kr 50.000,- eks. mva. for gjennomføring av forenklet 
etterlevelseskontroll i samsvar med bestemmelser i ny kommunelov § 24-9. 
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Vestby KU-11/20 
Kontrollutvalgets årsrapport 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 05.02.2020: 
Leder innledet. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
«Kontrollutvalgets årsrapport skal bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke 
kunnskapen i kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til 
å komme med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til 
behandlingen i kommunestyret.»  
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 05.02.2020: 
 
Kontrollutvalgets årsrapport skal bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke 
kunnskapen i kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til 
å komme med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til 
behandlingen i kommunestyret.  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
 
 
 
 
  



  
Kontrollutvalget i Vestby kommune 05.02.2020 Side 9 av 10 

  

Vestby KU-12/20 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 05.02.2020: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS):  
 
 
Orienteringssaker (OS):  
 
OS 02/20 Brosjyre om tilsynskalenderen  
  
OS 03/20 Aktivitetsplan pr 15.01.2020  

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 05.02.2020: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
  



  
Kontrollutvalget i Vestby kommune 05.02.2020 Side 10 av 10 

  

Eventuelt  

 
Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 
Sekretær tok opp saken og viste til kontrollutvalgets arbeid med risiko- og 
vesentlighetsvurdering i forbindelse med plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget inviterer hovedtillitsvalgt, hovedverneombud og gruppelederne i 
kommunestyret til neste møte. 
 
 
Møtet hevet kl. 21:21. 
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