
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 
 
Møtetid: 15.01.2020 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: 
ingen 
 
Fra Deloitte AS møtte: 
ingen 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 05.02.2020 
 
 
 

Marita Kristiansen/s./  Yngve Haugstvedt/s./ 
Leder  nestleder 

 
  



  
Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.01.2020 Side 2 av 8 

  

Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

1/20 19/00171-2 Godkjenning av protokoll fra møte 4.desember 2019 3 

2/20 19/00132-3 Kontrollutvalgets planarbeid 4 

3/20 19/00167-2 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling 5 

4/20 19/00166-2 Plan for eierskapskontroll - Bestilling 6 

5/20 20/00015-1 Referat og orienteringer 7 

Eventuelt 
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Vestby KU-1/20 
Godkjenning av protokoll fra møte 4.desember 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokollen fra møtet 4.desember 2019 godkjennes. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 15.01.2020: 
Leder innledet. 
 
Under sak 33/19 ble det fremmet følgende endring av ordlyd: 
 
John Arne Kjenn strykes og erstattes med Det ble fremmet følgende omforente 
tilleggsforslag: 
 
Revisjonens anbefaling kulepunkt 1 med endret ordlyd:  
 
«Kommunen bør vurdere å utvikle og vedta en helhetlig frivillighetspolitikk som omtaler 
hvordan kommunen skal samhandle med frivillig sektor, inkludert på integreringsområdet.» 
 
 
Votering: 
Protokollen ble endret i samsvar med endringsforslaget. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 15.01.2020: 
 
Protokollen fra møtet 4.desember 2019 godkjennes. 
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Vestby KU-2/20 
Kontrollutvalgets planarbeid 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 15.01.2020: 
Sekretær holdt en presentasjon og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 15.01.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Vestby KU-3/20 
Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommunes 
virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Risiko- og 
vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av 
saksframlegget.  
 
Alternativ 1  
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS.  
 
Alternativ 2  
Kontrollutvalget vedtar å konkurranseutsette utarbeidelsen av risiko- og 
vesentlighetsvurderingen. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 15.01.2020: 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Sekretær forlot møtet under behandlingen av saken. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
1. Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby 

kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper utført av Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  

2. På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen, utarbeider Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024, som behandles av kontrollutvalget.  

3. Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget innen 1.juni 2020. 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 15.01.2020: 
 
1. Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby 

kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper utføres av Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  

2. På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen, utarbeider Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024, som behandles av kontrollutvalget.  

3. Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget innen 1.juni 2020. 
 
 
 
 
  



  
Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.01.2020 Side 6 av 8 

  

Vestby KU-4/20 
Plan for eierskapskontroll - Bestilling 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommunes 
eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som 
fremkommer av saksframlegget.  
 
Alternativ 1  
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS.  
 
Alternativ 2  
Kontrollutvalget vedtar å konkurranseutsette utarbeidelsen av risiko- og 
vesentlighetsvurderingen. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 15.01.2020: 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
1. Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby 

kommunes sitt eierskap utført av Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
(FIKS).  

2. På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen, utarbeider Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) forslag til plan for 
eierskapskontroll for perioden 2020-2024, som behandles av kontrollutvalget.  

3. Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget innen 1.juni 2020. 
 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 15.01.2020: 
 
1. Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby 

kommunes sitt eierskap utført av Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
(FIKS).  

2. På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen, utarbeider Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) forslag til plan for 
eierskapskontroll for perioden 2020-2024, som behandles av kontrollutvalget.  

3. Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget innen 1.juni 2020. 
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Vestby KU-5/20 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 15.01.2020: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS):  
 
RS 01/20 Deltakelse i Viken kontrollutvalgsekretariat IKS,   

saksprotokoll KST sak 112/19  
RS 02/20 Vestby kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget,  

saksprotokoll KST sak 113/19  
 
 
Orienteringssaker (OS):  
 
OS 01/20 Aktivitetsplan pr 04.12.19  

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 15.01.2020: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Forsøpling langs strendene i Vestby, tilrettelegging for strandrydding 
Yngve Haugstvedt tok opp saken og delte ut notat. 
 
Leder ønsket at henvendelsen også skulle omfatte tilgang til strandsonen. 
 
På bakgrunn av diskusjonen i utvalget, vil notatet bli omskrevet og oversendt som 
henvendelse til rådmann.   
 
 
Møtet hevet kl. 20:21 
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