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Arkivsak-dok. 20/00378-1 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.10.2020 

PS 32/20 VESTBY HAVN - ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar Vestby havn sin økonomirapport 2.tertial 2020, til orientering. 

Vedlegg:  
Tertialrapport 2 2020 - Vestby havn 

Saksframstilling: 

Lovgrunnlag:
• Kommuneloven § 14-5 tredje ledd
• Kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav b)

Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget vedtok 27.05.2020 i sak 18/20 Oppsummering revisjon 2019 
Vestby havn følgende: 

1. Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin revisjonsrapport nr.5 Årsoppgjør Vestby havn 2019, til
orientering.

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere representanter fra Vestby havn til et senere møte
for å orientere om selskapet og driften samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra
utvalgets medlemmer.

Revisjonsrapport nr.5 
I forbindelse med revisjonens oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen for 2019 
vedrørende Vestby havn, ble det bemerket følgende funn: 

• Kostnader som ikke er i overensstemmelse med anordningsprinsippet

• Manglende dokumentasjon for kostnader knyttet strømutgifter

• Manglende dokumentasjon av prisfastsettingen av fakturerte tjenester mellom Vestby
kommune og Vestby havn

• Dokumentasjon av leieavtale mellom Vestby kommune og Vestby havn

• Markedsmessige betingelser vedrørende lån fra Vestby kommune til Vestby havn

• Usikkerhet knyttet til verdi av balanseførte brygger
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• Dokumentasjon av husleiekostnader oppfyller ikke dokumentasjonskravene i 
bokføringsforskriften  

• Inngående faktura stilet til Vestby kommune er belastet Vestby havn  

• Manglende avstemning av inntekter  

• Selskapsform er ikke i samsvar med ny kommunelov 
 
 

Revisor bemerket følgende i rapporten:  
 
«Det er gjort vesentlig forbedringer i forhold til dokumentasjon og avstemminger i forbindelse 
med årsregnskapet til Vestby Havn fra tidligere år. Det er dog fortsatt punkter som ikke er 
utbedret.» 
 

 
Fakta 
Økonomi  
Lønnsutgifter, driftsutgifter og leieinntekter totalt sett for Vestby havn er i henhold til  
periodisert driftsbudsjett. 
 
Medarbeidere 
Havneadministrasjonen har bestått av fast ansatt havnesjef og tre deltidsansatte 
havnebetjenter på pensjonist-/tilkallingshjelpevilkår (delt på 100 prosent stilling). I 
tillegg har det vært engasjert seks sesongansatte gjestehavnverter i høysesong, 
helger og kvelder (tilsvarende 60 prosent stilling). Grunnet korona har det i år ikke 
blitt brukt skoleungdom til utdeling av rundstykker, aviser og turistinformasjon i 
fellesferien. Ekstrahjelpene har bistått med ekstra renhold av serviceanlegg og 
smitteforebyggende tiltak. 
 
Konklusjon 
Havnestyret vedtok 28.09.2020 i sak 4/20 Tertialrapport 2 2020 - Vestby havn 
følgende: 
 
1) Tertialrapporten 2 2020 Vestby havn tas til orientering.  
2) Rådmannen gis fullmakt til bruk av fond for å finansiere vedlikehold. Havnestyret skal 

holdes orientert om vedlikeholdsutgifter fortløpende.  
3) Merutgift på 63 680 kroner for investeringsprosjekt Brygge NB dekkes av fond. 

 
 
Videre behandling  
Kommunestyret skal behandle tertialrapporten 19.oktober 2020. 
 
 
VURDERING 
Kontrollutvalget behandler tertialrapporten ut fra et kontrollperspektiv, jfr. 
kommunelovens § 23-2 første ledd bokstav b) 
 
 
Avslutning 
Rådmann har i e-post, datert 22.09.2020, bekreftet at det vil kunne gis en orientering 
om driften, økonomisk status samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
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Tertialrapport 2 2020 - Vestby havn 

 
Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 20/02557-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Havnestyret 28.09.2020 
Formannskapet 05.10.2020 
Kommunestyret 19.10.2020 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1) Tertialrapporten 2 2020 Vestby havn tas til orientering.  
2) Rådmannen gis fullmakt til bruk av fond for å finansiere vedlikehold. 

Havnestyret skal holdes orientert om vedlikeholdsutgifter fortløpende.  
3) Merutgift på 63 680 kroner for investeringsprosjekt Brygge NB dekkes av fond.  
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SAKSUTREDNING: 
 
Økonomi 
 

Driftsbudsjett 
Regnskap 

2020 
Budsjett 
hittil i år 

Regulert 
budsjett 2020 

Lønnsutgifter 1 049 788 903 626 1 389 000 

Andre utgifter 2 856 074 3 370 400 6 627 000 

Inntekter -7 079 521 -7 166 000 -8 066 000 

Sum småbåthavn -3 173 659 -2 891 974 -50 000 

        

Lønnsutgifter 403 143 602 061 926 000 

Andre utgifter 469 798 728 667 1 974 000 

Inntekter -2 515 608 -2 430 200 -2 900 000 

Sum gjestehavn -1 642 667 -1 099 472 0 

        

Andre utgifter -1 154 33 333 50 000 

Sum Vestby havnedistrikt -1 154 33 333 50 000 

        

Sum Vestby havn -4 817 479 -3 958 113 0 

 
Lønnsutgifter, driftsutgifter og leieinntekter totalt sett for Vestby havn er i henhold til 
periodisert driftsbudsjett.  
 

Investeringsprosjekt 
Regnskap 

2020 
Vedtatt 

budsjett 2020 
Regulert 

budsjett 2020 

Brygge NB 355 040 0 291 360 

 
Rehabiliteringen av brygge NB som ble anskaffet i 1999 er ferdig. Det ble i 2018 og 
2019 bevilget 750 tusen kroner til prosjektet. Investeringen er blitt gjennomført i løpet 
av 2019 og 2020 med til sammen 813 680 kroner, det vil si at sluttsummen  
ble 63 680 koner høyere enn budsjettert. Merforbruket skyldes prisøkning i perioden.  
 
Det er over driftsbudsjettet byttet landstrekk, flere kjettinger og moringer samt 
elektriske arbeider for å sikre installasjoner på land mot skader ved springflo. 
Lysmastene ved brygge NA er tilkoplet strømforsyningen til brygge NB, noe som 
medførte strømbrudd hver gang bølgene slo over brygga ved septiktømmestasjonen.  
 
Medarbeidere 
Havneadministrasjonen har bestått av fast ansatt havnesjef og tre deltidsansatte 
havnebetjenter på pensjonist-/tilkallingshjelpevilkår (delt på 100 prosent stilling). I 
tillegg har det vært engasjert seks sesongansatte gjestehavnverter i høysesong, 
helger og kvelder (tilsvarende 60 prosent stilling). Grunnet korona har det i år ikke 
blitt brukt skoleungdom til utdeling av rundstykker, aviser og turistinformasjon i 
fellesferien. Ekstrahjelpene har bistått med ekstra renhold av serviceanlegg og 
smitteforebyggende tiltak.  
 
Kort oppsummering av andre tertial 



32/20 Vestby havn - Økonomirapport 2.tertial 2020 - 20/00378-1 Vestby havn - Økonomirapport 2.tertial 2020 : Tertialrapport 2 2020 - Vestby havn

Vestby kommune 

 Side 3 av 3 

Arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslep har fortsatt i 2. tertial. Oppgaver som 
ikke har krevd spesialverktøy eller spesialistkompetanse er utført av havnas ansatte. 
Flere periode med stor nedbør, pålandsvind og springflo har medført at bryggenes 
oppdrift strekker og flytter forankringene på bunnen. Stedvis ligger forankringene 
plassert i marbakken. Disse har sklidd ut og vært uten virkning. Disse har blitt byttet. 
Slakk på gjenværende forankringer har blitt strammet opp. Slagsiden på den eldste 
av betongflytebryggeseksjonen ved gjestebrygge 2 er utbedret.  
 
Flomlyskastere og lyspunkter rundt om i havneområdet er skiftet til energisparende 
LED-lys. Vannforsyningen til bryggene er som del av et prøveprosjekt tilkoplet 
smartmålere som skal varsle ved unormalt vannforbruk.  
 
Etter perioder med stor nedbør har det gått mye tid til fjerning av trær og 
bryggerester som kommer ut fra elva. Trær og grener kiler seg fast under brygger og 
moringskjettinger og skader brygger og båter.  
 
Som tidligere år er flere av plassene i elva foran blokkene i Havnegata for grunn til 
ordinær utleie. Ved lavvann kommer båter med dypgang over 1,7 meter ikke inn til 
septiktømmebrygga. Det meldes stadig om at kjølbåter går på grunn i mudderbanker 
i elva ved lavvann. Enkelte seilbåter har ikke kommet inn eller ut fra båtplassen de 
leier ved flytebryggen på vestsiden av elva på tider med ekstremt lavvann. Det har 
også i år kommet klager på at mudder dras inn i motor og kjølesystem.  
 
Trenden med at søkere ønsker storbåtplass med strøm og nærhet til sentrum for 
seilbåter fra 35 fot og oppover fortsetter. Mange på søkerlisten kjøper ikke båt før de 
har fast leieavtale. For å bøte på dette er det også i år leid ut til utenbygdsboende. 
Enkelte båtplasser som er stilt ledig til fremleie for hele eller gjenværende del av 
sesongen har vært vanskelig å få utleid. Plasser kun egnet for små og mellomstore 
gruntgående båter har stått tomme.  
 
Leietagere i Son havn syd melder om at fiskeforbudsskilt ikke respekteres. Båteiere, 
naboer og hotellet melder om sjenerende støy, følgene av at det ikke er toalett på 
bryggene, forsøpling og hærverk på båter. Ekstrainnsats fra vaktselskap og havnas 
ansatte gir kun effekt der og da.  
 
Sesongen i gjestehavna har vært hektisk med greit vær og bra besøk. Ingen 
arrangementer og ingen utenlandske gjestebåter på grunn av korona. Ordningen 
med forhåndsbestilling og betaling av gjesteplass har fungert bra. Daglig fergeanløp 
fra Ruter har fungert bra.  
 
Konklusjon: Tertialrapport 2 2020 Vestby havn tas til orientering. Det tilrås at 
rådmannen gis fullmakt til å dekke vedlikeholdsutgifter ved bruk av fond. Det 
forutsettes at havnestyret holdes orientert om vedlikeholdsutgifter. Merutgifter på 
investeringsprosjekt dekkes av fondsmidler.  
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Arkivsak-dok. 20/00375-2 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.10.2020 

PS 33/20 RAPPORT OM FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2019 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar rapport om forenklet etterlevelseskontroll for 2019, til orientering. 

Vedlegg:  
Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av Offentlige anskaffelser 

Saksframstilling: 

Lovgrunnlag: 
• Kommuneloven § 24-9 (Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen)

Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget vedtok 27.05.2020 i sak 19/20 Forenklet etterlevelseskontroll 
2019 følgende: 

1. Kontrollutvalget bestiller forenklet etterlevelseskontroll for 2019 innen offentlige
anskaffelser.

2. Kontrollutvalget bestiller forenklet etterlevelseskontroll for 2019 innenfor en
budsjettramme på kr. 50.000,- ekskl. mva.

3. Kontrollutvalget bestiller oppdraget utført av Deloitte AS.
4. Kontrollutvalget imøteser revisors skriftlige rapportering om resultatet av kontrollen innen

15. september 2020.

VURDERING 
Vedlagt følger Deloitte AS sin uttalelse om Vestby kommunes etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen, datert 25.september 2020. 

Innholdet i etterlevelseskontrollen 2019 
Kontrollens formål var å evaluere i hvilken grad kommunen etterlever regelverket for 
offentlige anskaffelser.  

Deloitte AS har kontrollert om Vestby kommune har: 
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1. etablert en overordnet kontroll for å sikre rett behandling av offentlige anskaffelser 
2. etablert hensiktsmessige kontroller og rutiner som er tilstrekkelig innrettet og som 

etterleves. 

 
Deloitte AS har utført etterlevelseskontrollen i perioden august-september 2020 for 
innkjøp utført i 2019. 

 
Revisors konklusjon 
Deloitte AS bemerker følgende: 
 
«Basert på de utførte handlingene og innhentede revisjonsbevis er vi ikke blitt 
oppmerksomme på noe som gir indikasjon på at Vestby kommune ikke i det alt vesentlige 
har etablert en overordnet kontroll for å sikre rett behandling av offentlige anskaffelser med 
hensyn til lover og regler på dette området og at kontroller og rutiner på dette området 
etterleves og er tilstrekkelig innrettet for det samme formålet. 

 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at revisjonens attestasjonsuttalelse svarer ut 
kontrollutvalgets bestilling som var grunnlag for den forenklede 
etterlevelseskontrollen. 
 
Sekretariatet er av den formening at revisjonens attestasjonsuttalelse ikke gir 
grunnlag for videre oppfølging. 
 
Det følger av God kommunal revisjonsskikk RSK 301 for Forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, punkt 13: 
 
«Før revisor avgir attestasjonsuttalelse skal det innhentes en skriftlig uttalelse fra 
kommunedirektøren. En skriftlig uttalelse benyttes blant annet for at revisor skal sikre seg at 
all relevant informasjon er oppgitt. (vedlegg 2.) Dersom revisor ikke mottar slik uttalelse skal 
resultatet av kontrollhandlingene likevel formidles til kontrollutvalget innen fristen 30. juni, 
men skal da avgi en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg.» 
 
 

Sekretariatet kan ikke registrere at det foreligger noen uttalelse fra rådmann, men 
forutsetter at dette punktet er etterlevd ved gjennomføringen av den forenklede 
etterlevelseskontrollen. 
 
 

Avslutning 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den vedkommende bemyndiger, bes møte 
i kontrollutvalget for å kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

 



33/20 Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019 - 20/00375-2 Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019 : Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av Offentlige anskaffelser

 

 

 

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities 

(collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are 

legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member 

firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. 

Please see www.deloitte.no to learn more. 

 

© Deloitte AS  

Registrert i Foretaksregisteret  

Medlemmer av Den norske Revisorforening  

Organisasjonsnummer: 980 211 282 

 

Deloitte AS 

Erik Børresens allé 2 

Postboks 2013 Strømsø 

NO-3003 Drammen 

Norway 

 

Tel: +47 32 26 41 00 

Fax: +47 32 26 41 01 

www.deloitte.no 
Til kontrollutvalget i 

Vestby kommune 

 

 

 

 

UAVHENGIG REVISORS ATTESTASJONSUTTALELSE OM ETTERLEVELSE AV «OFFENTLIGE ANSKAFFELSER» 

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Vestby kommunes etterlevelse 

av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende område: 

Kontroll av etterlevelse av rutiner og kontroll vedrørende området for «Offentlige anskaffelser» i Vestby kommune.  

 

Vi har kontrollert om Vestby kommune har:  

1. etablert en overordnet kontroll for å sikre rett behandling av offentlige anskaffelser 

2. etablert hensiktsmessige kontroller og rutiner som er tilstrekkelig innrettet og som etterleves 

 

Vi har utført etterlevelseskontrollen i perioden august-september 2020 for innkjøp utført i 2019.  

Kriteriene er hentet fra «Lov om offentlige anskaffelser» og «Forskrift og offentlige anskaffelser» og vi har tatt 

utgangspunkt i kommunens rutiner og kontroller på området. 

 

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at økonomiforvaltningen utøves 

i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.  

 

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 

Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder uavhengighetskrav 

og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig kompetanse og tilbørlig 

aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden. 

I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører 

revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester) har 

Deloitte AS et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse 

av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering.  

 

Våre oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på grunnlag 

av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet i samsvar med 

kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at 

vi planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil 

eller mangler ved etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har 

foretatt forenklet etterlevelseskontroll. Vi baserer etterlevelseskontrollen på grunnlag av den risiko- og 

vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.  

 

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å utføre 

handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen etterleves. Typen, 

tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjønn. Moderat sikkerhet har klart 

lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en 

revisjonsberetning. Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår 

konklusjon. 
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Konklusjon 

Basert på de utførte handlingene og innhentede revisjonsbevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir 

indikasjon på at Vestby kommune ikke i det alt vesentlige har etablert en overordnet kontroll for å sikre rett 

behandling av offentlige anskaffelser med hensyn til lover og regler på dette området og at kontroller og rutiner på 

dette området etterleves og er tilstrekkelig innrettet for det samme formålet.   

 

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt ansvar med 

økonomiforvaltningen og til Vestby kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis egnet til andre formål. 

 

 

 

Drammen, 25. september 2020 

Deloitte AS 

 

 

 

Vidar Nesse 

statsautorisert revisor   
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Arkivsak-dok. 20/00361-3 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.10.2020 

PS 34/20 REVISJONSPLAN 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisjonsplan for revisjonsåret 2020, til orientering. 

Vedlegg:  
Revisjonsplan 2020 – Vestby kommune, Uavhengighetserklæring Vestby kommune 

Saksframstilling: 

Lovgrunnlag 
• Kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav a)
• Kommuneloven § 24-2
• Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3

Revisjonsplanen 
Vedlagt følger Deloitte AS sin revisjonsplan for 2020 for Vestby kommune, datert
oktober 2020. 
Revisjonsplanen gjelder for revisjonsåret 2020, dvs. perioden 1.mai 2020 til 30.april 
2021, jfr. revisors frist til 15.4.2021 for å avgi revisjonsberetning for regnskapsåret
2020. 

Fokusområder  
Deloitte AS har listet opp følgende fokusområder (inkludert beskrivelse av risiko): 

Særskilte fokusområder 
1) Drift og investering
2) Selvkost
3) Helse og omsorg
4) Lønn/personal
5) Merverdiavgift

Normal fokusområder 
6) Sporadiske leieinntekter
7) Vare-/tjenestekjøp (inkl. mva.-behandling)
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8) Skatteinntekter / rammetilskudd 
9) Låneforhold 
10) Anleggsmidler 
11) Kundefordringer / øvrige fordringer 
12) Budsjett / egenkapital / disponeringer 
13) Bank 
14) Offentlige anskaffelser 
15) Brukerinnbetalinger / eiendomsskatt 
16) Vestby havn 

 
 
Hovedkonklusjon etter årsoppgjørsrevisjonen for 2019 
 
• Ingen vesentlige feil eller svakheter avdekket i kommunenes årsregnskap eller i 

kommunens oppfølging av budsjettvedtak. 
• Det er avdekket noen svakheter i kommunens internkontroll på de områder som 

inngår i ordinær regnskapsrevisjon. 
• Det er avdekket noen svakheter relatert til overholdelse av PBC liste i forbindelse 

med attestasjoner. 
• Generell mangel på skriftlige rutinebeskrivelser. 
• Selvkostfond slam, eldre enn anbefalt i gjeldende veileder på området. 
 
 
Vurdering av uavhengighet 
Vedlagt følger egenvurdering av uavhengighet for oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor, datert 25.september 2020. 
 
Ifølge egenvurderingen foreligger det ingen interessekonflikter opp mot Vestby 
kommune som kan være med å svekke uavhengigheten til oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor. 
 
VURDERING 
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jfr. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. 
 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet registrerer at Helse og omsorg er, i tillegg til å være et særskilt 
fokusområde, et nytt fokusområde for revisjonsåret 2020. De øvrige fokusområdene 
er i hovedsak i samsvar med fokusområdene for revisjonsåret 2019. 
 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den vedkommende bemyndiger, bes møte 
i kontrollutvalget og orientere om revisjonsplanen samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
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Hovedkonklusjon etter årsoppgjørsrevisjonen for 2019

• Hovedkonklusjoner:

• Ingen vesentlige feil eller svakheter avdekket i kommunenes årsregnskap eller i kommunens oppfølging 
av budsjettvedtak. 

• Det er avdekket noen svakheter i kommunens internkontroll på de områder som inngår i ordinær 
regnskapsrevisjon. 

• Det er avdekket noen svakheter relatert til overholdelse av PBC liste i forbindelse med attestasjoner. 

• Generell mangel på skriftlige rutinebeskrivelser.

• Selvkostfond slam, eldre enn anbefalt i gjeldende veileder på området.
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Revisjonsomfang og angrepsvinkel nytt revisjons år

Vår oppgave

Vi gjennomfører revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. 
Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og 
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Vi skal avgi en uttalelse: 

• om årsregnskapet til Vestby kommune er avgitt i samsvar med lov og forskrift og 
at det gir et rettvisende bilde i samsvar med god kommunal regnskapsskikk i 
Norge. 

• at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med 
budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

• at opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet og i 
samsvar med lov og forskrift. 

• at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge. 

Betryggende sikkerhet for 

at årsregnskapet ikke 

inneholder vesentlig 

feilinformasjon
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Oppsummering av revisjonsplanen

Kartlegging
Fokuset for 2020 er å gå nærmere inn på sentrale rutiner, og 
oppdatere oss på endringer i internkontrollen som er av betydning 
for regnskapsavleggelsen. 

• Kommunens vesentlighetsgrense beregnes på grunnlag av 
samlede driftsinntekter.

• Vesentlighetsgrensen blir brukt for å beregne våre utvalg ved test 
av kommunens regnskapsposter og transaksjoner.

Vi har valgt å ha særskilt fokus på følgende 5 områder ved årets revisjon:
(1) – Drift/investering
(2) – Lønn / Pensjoner
(3) – Selvkost
(4) – Lønn / personal

• Betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon.

• Aktiv støttespiller i videre utvikling av rutiner og prosesser.
• I tillegg til 5 fokusområder nevnt ovenfor har vi også andre 

områder vi konkret vil rapportere på når dette blir avdekket i 
revisjonen. 

Vi bekrefter at det etter vår vurdering ikke foreligger forhold som 
kan svekke, påvirke eller reise tvil om Deloittes uavhengighet som 
revisor for Vestby kommune. Det vises for øvrig til vår 
uavhengighetserklæring for 2020. 

Vesentlighet

Fokusområder

Verdi

Uavhengighet
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Revisjonsomfang og angrepsvinkel (forts.)

Revisjonshandlinger

Vår revisjonsberetning bygger på bevis innhentet gjennom en 
kombinasjon av test av kontroller, detaljtester og analytiske 
handlinger. 

Vår angrepsvinkel vil i størst mulig grad være å teste kontroller og 
bygge på kontrollmiljø og internkontroll i tilknytning til 
forretningsprosessene. 

Utforme og gjennomføre en 
kombinasjon av analytiske 
substanskontroller og 
detaljtester som er best 
tilpasset de identifiserte 

risikoene

Dersom det anses 
hensiktsmessig, teste 

effektiviteten av 
utvalgte kontroller

Vurdere om relevante 
kontroller er 

hensiktsmessig 
designet og 

implementert

Identifisere 
risikoer og 

kontroller som 
adresserer disse 

risikoene

Opparbeide og oppdatere vår 
forståelse av kommunens og 

dens omgivelser, herunder 
identifisering av relevante 

kontroller

Fokus på kontrollmiljø 
og internkontroll i 
forretningsprosessene
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Revisjonsprosessen

3. Regnskapsavleggelse1. Interim 2. Årsoppgjør

Forståelse av virksomheten og den 
interne kontrollen

• Gjennomgang av internkontroll-
dokumentasjon og rutiner, 
herunder endringer. Fokus på at 
alle rutiner og kontroller skal
være skriftlig beskrevet.

• Møte med administrasjonen
• Oppfølging endringer i regelverk
• Detaljtester
• Kontroll av kostnadsbilag i

forbindelse med kontroll av
momskompensasjonen

November

Substanstesting 
• Analytiske tester
• Detaljtester
• Avstemming mot eksterne 

bekreftelser

Bekrefte at rapportering ikke
inneholder vesentlige feil

Februar / mars 15. april

Mål

Handlinger

Tidspunkt

Avgi revisjonsberetningResultater
Sikkerhet for at rutiner og

kontroller er effektive

Avdekke eventuelle svakheter og 
vesentlige feil

Kontrollere at regnskapet, notene 
og årsberetning er i samsvar med 
reviderte tall og lovkrav

Avlegge korrekt årsregnskap
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Risikovurdering

Basert på gjennomgang av regnskapsmateriale, tidligere revisjonsrapporter og møter med kontrollutvalget, rådmannens ledergruppe samt 
økonomiledelsen i kommunen, har vi gjennomført en risikovurdering. Det er identifisert flere risikoområder med særskilt fokus på og 
risikoområder med normal fokus på. Vi vil kontinuerlig oppdatere vår risikovurdering og informere om vesentlige endringer som oppstår. 

Risikovurderingen skjer med utgangspunkt i dimensjonene sannsynlighet og konsekvens, og er illustrert grafisk i figuren nedenfor. 

Sannsynlighet

Lav Høy

L
a
v

H
ø
y

M
e
d
i
u
m

Medium

Merverdiavgift

Selvkost

K
o
n
s
e
k
v
e
n
s

Pensjoner

Budsjett / 
egenkapital / 
disponering

Misligheter

Skatteinntekter og
rammetilskudd

Brukerbetalinger
eindomsskatt

Vare/tjeneste kjøp

Låneforhold

Drift/Investering

Anleggsmidler

Kundefordringer

Offentlige anskaffelser

Bankinnskudd
Likvider

Lønn/personal

Omdømme

Finansreglementetp
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Særskilte 
fokus –
områder

Beskrivelse av   risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter 2019 revisjonen

Drift og 
Investering

• Risiko for feil klassifisering av prosjekter
med hensyn til om de er drift- eller
investeringsprosjekter.

• Oppfølging av at det er etablert hensiktsmessige rutiner og
kontroller på dette området.

• Kontrollere et utvalg av årets prosjekter med hensyn til
korrekt behandling.

• Det er avdekket at det er bokført kostnader hvor det er tvil om 
kostnader er korrekt bokført med hensyn til drift og investerings 
grensedragningen.

Selvkost • Risiko for at kommunen ikke har 100 % 
inndekning på selvkostområdene, og en 
risiko for at de bygger opp selvkostfondene 
slik at de subsidierer fremtidige 
generasjoner.  

• Vi kartlegger hvilke områder kommunen har selvkost på.

• Innhenter kommunens selvkostkalkyler.

• Kontrollerer om kommunen har 100 % inndekning på
renovasjonen, iht Forurensningsloven.

• Kontrollerer at det ikke forekommer oppbygging av
selvkostfond som ikke benyttes i løpet av rimelig tid
(3-5 år).

• Kontroll av benyttet rentesats.

• Kontroll av at grunnlag i selvkostregnskapet er i samsvar
med regnskapet.

• Kontroll av at det foretas en gjennomgang og oppdatering av
fordelingsnøkler.

• Følge opp at feilen i gebyrregulativet for 2019 er rettet opp.

• Fordelingsnøkler ajourføres hvert år.

• Det er etablert egne selvkostområder der dette er et krav.

• Selvkostfond slam inneholder elementer fra 2011 og 2012. 

Helse og omsorg • Risiko for at satser som er lagt inn i 
systemet ikke er riktige.

• Oppfølging av at det er etablert hensiktsmessige rutiner og 
kontroller på dette området. 

• Manglende arbeidsdeling rundt manuell registrering av nye satser 
i Gerica.  

• Sidemannskontroll ved innleggelse av nye satser skal etableres 
av kommunen.
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Særskilte fokus –
områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter 2019 revisjonen

Lønn / personal • Det er en risiko for at kommunens rutiner for 
kontroller av lønn ikke etterleves.

• Det er risiko for manglende gyldighet av lønn. 

• Det er også risiko for periodisering og 
nøyaktighet.

• Risiko for manglende sykelønnsrefusjoner.

• Risiko for for høy bruk av overtid.

• Innhente kommunens rutiner og kontroller på lønnsområdet.

• Innhente kommunens rutiner og kontrollere relatert til
sykelønnsrefusjoner.

• Følge opp at tidligere avdekkede manglende kontroller nå er
implementert. 

• Innhente kontrolloppstilingen og avstemme regnskap mot lønn. 

• Analytisk revisjon av lønnsutgifter ved bruk av excel. Detaljkontroller
ved behov.

• Videre oppfølging forrmkrav reiseregninger.

• Analytisk kontroll av total overtid.

• Manglende internkontroll vedrørende 
lønnsutbetaling. 

• Formalia feil vedrørende reiseregninger. 

• Manglende internkontroll vedrørende overtid.

Mervediavgift • Risiko knyttet til anvendelse av regler både 
knyttet til ordinær merverdiavgift og 
momskompensasjon.

• Kontroll av bilag i forbindelse med attestasjon 
momskompensasjonsoppgaven.

• Kontroll av bilag ikke omfattet av reglene for momskompensasjon

• Oppfølging av fellesanskaffelser med andre kommuner knyttet til 
dokumentasjon av mva beløp

• Avdekket mangelfull dokumentasjon knyttet til
fordelingsnøkler ved fellesanskaffelser.

• Til tross for at det er gjennomført intern opplæring
på dette området, avdekkes det fremdeles feil ved
våre kontroller ved attestasjon av 
momskompensasjonsoppgaven. 
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Normal fokus –
områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter 2019 revisjonen

Sporadiske
leieinntekter

• Risiko for at ikke alle sporadiske 
leieinntekter blir korrekt fakturert og 
bokført.

• Følg opp at det er iverksatt nødvendige tiltak på området. • Våre kontroller avdekket ikke vesentlige 
avvik.

Vare/ -
tjenestekjøp (inkl. 
mva-behandling)

• Risiko for at kommunen ikke har 
implementert rutinen for utgifter.

• Risiko for gyldighet og tilhørighet av 
utgifter, om fakturaer gjelder 
kommunen.

• Risiko for at kommunen ikke etterlever 
innkjøpsreglementet

• Risiko for feil mva-behandling i henhold
til reglene for merverdiavgift

• Innhente rutine for innkjøp og fakturabehandling, og 
identifisere nøkkelkontroller i rutine. 

• Vi gjennomgår og vurderer kommunens rutine (inkl. test av 
attestasjoner ref innkjøpsreglement/fullmaktsreglement) og 
tester. Dette gjøres i forbindelse med stikkprøvekontroll av 
bilag mhp tilhørighet, periodisering og avgiftsbehandling.

• Kontroll av bilag i forbindelse med kontroll av
momskompensasjonen.

• Kontroll av bilag kostnader som ikke er omfattet av
momskompensasjonen.

• Bilag er kontrollert løpende gjennom året i
forbindelse med momskompensasjon.

• Bilag ikke omfattet av reglene om
momskompensasjon er kontrollert.

• Lite feil ved kontroll gyldigheten av kjøpene.

• Analytiske kontroller avdekket ingen avvik.

• Avdekket mva relaterte feil

Skatteinntekter/

Rammetilskudd

• Normal risiko vurderes fordi det er få 
motparter, oversiktlige forhold og 
postene er avstembare. 

• Regnskapspostene totalavstemmes mot ekstern
dokumentasjon (Børre Stolp).

• Kontroll mot “Børre Stolp” avdekket ikke
vesentlige avvik.

Låneforhold • Risiko for manglende regnskapsføring
av alle låneforhold.

• Risiko for manglende etterlevelse av
kommunens finansreglement og om lån
og avdrag er ihht vedtak og
lovbestemmelser. 

• Innhente årsoppgaver fra finansinstitusjoner og analyse av 
årets endring i låneforholdene.   

• Detaljert gjennomgang av et utvalg låneopptak og påse om 
vedtak  foreligger og om lover og regler er fulgt.

• Våre kontroller avdekket ikke vesentlige
avvik.

Anleggsmidler • Risiko for manglende eksistens og for 
høy verdi

• Risiko for at tilganger ikke er gyldige

• Risiko for at avskrivninger ikke skjer
ihht kommuneloven

• Tilganger kontrolleres på stikkprøvebasis.

• Ved bruksendring innhent skriftlig vurdering av verdien.

• Innhent anleggsregister og kontroller mot regnskapet

• Kontroller av avskrivningssatser er i samsvar med 
lovbestemte satser.

• Våre kontroller avdekket ikke vesentlige
avvik.
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Normal fokus
– områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter 2019 revisjonen

Kundefordringer/
øvrige fordringer

• Det er en risiko for at kommunens rutiner for kontroller av 
kundefordringer ikke etterleves.

• Risiko for feil verdsettelse av kundefordringer som følge av 
manglende oppfølging kundefordringer.

• Innhente kommunens rutiner for oppfølging
av kundefordringer.

• Kontrollere et utvalg eldre kundefordringer for 
å kontrollere at disse er reelle.

• Våre kontroller avdekket ikke vesentlige feil. 

Budsjett / 
egenkapital / 
disponeringer

• Det er risiko knyttet til innleggelse av vedtatt budsjett og 
justeringer gjennom året. 

• Det er risiko knyttet til fullstendighet av bundne fond. 

• Det er risiko for gyldighet av bruk av bundne fond (politisk 
vedtak, lovbestemt, forskriftsbestemt). 

• Risiko for at avslutningen av regnskapet/disponeringen ikke 
er iht gjeldende regler.

• Innhente og vurdere kommunens avstemming 
av kretsløp og noter.

• Kontroll av utvalg bundne fond som har vært 
brukt i løpet av året. Bruken skal være gyldig 
mot vedtak. Kapitalkonto og disposisjonsfond 
avstemmes i note.

• Innhente kommunens dokumentasjon av 
disponering av resultatet. For memoriakonto
påse at det er samsvar mellom låneopptak i 
året, bruk av lån i året og bevegelser på konto 
for brukte lånemidler.

• Kontroll at budsjettet i regnskapet er i 
samsvar med vedtatt budsjett med 
justeringer.

• Følge opp at kommunen har foretatt en 
gjennomgang av bundne fond.

• Ikke avdekket vesentlige avvik.

• Manglende internkontroll vedrørende oversikt over bruk av
bundne fond

Bank • Risiko for manglende avstemminger av kommunens bankonti. • Gjennomgang av bankrettigheter og
administratorrettigheter i bank.

• Innhente årsoppgaver fra finansinstitusjoner
og gjennomgår store avstemmingsposter. 

• Rutiner for bankkonti er gjennomgått.

• Årsoppgaver/ bankbrev ble kontrollert per 31.12, ikke
avdekket vesentlige avvik.

Offentlige 
anskaffelser

• Risiko for at kommunen ikke etterlever 
anskaffelsesregelverket.

• Vi kontrollerer kommunens rutiner og
gjennomfører en kartlegging av om denne er
tilstrekklig utformet og implementer.

• Stikkprøver fra selskapets utgifter mht korrekt
etterlevelse av regelverket.

• Har gjennomgått kommunens egen oppfølging av 
etterlevelse og tatt stikkprøver mot disse. 

• Våre stikkprøver avdekket ikke vesentlige feil
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Normal fokus
– områder

Beskrivelse av risiko Utførelse av revisjonen Konklusjon etter 2019 revisjonen

Bruker-

innbetalinger / 
eindomsskatt

• Risiko for at kommunen ikke beregner brukerbetalinger 
korrekt og at selvkostreglene ikke følges.

• Revidere området med analytiske 
substanskontroller på enhetsnivå.

• For den delen av brukerbetalinger som 
kommer fra selvkost, tester vi 
nøkkelkontroller eller utfører substanstester 
dersom nøkkelkontroller ikke kan testes.

• Følg opp at Komtek er tatt i bruk ved 
fakturering av eiendomsskatt.

• Våre kontroller avdekket ikke vesentlige feil.

Vestby Havn • Risiko for manglende fullstendighet og feil periodisering av 
inntektene.

• Risiko for manglende ajourhold og manglende etterlevelse av 
bokføringsloven.

• Risiko for at transaksjoner med nærstående ikke er behandlet 
i samsvar med prinsippet om «armlengdes avstand».

• Risiko for at det ikke foretas nødvendige nedskrivninger av 
deler av bryggeanlegget hvor det er kort gjenværende leietid.

• Innhente beskrivelse av rutiner og kontroller, 
gjennomgang med Havnesjefen.

• Interimsrevisjon.

• Kontroll avstemte inntekter, inkl kontroll av 
periodiseringen.

• Følge opp at det foreligger avtaler som 
regulerer forholdet til nærstående parter.

• Følge opp at det er avklart hvordan 
kommunen skal håndtere bryggeanlegg med 
kort gjenværende leieavtale.

• Ikke mottatt etterspurte avtaler som regulerer transaksjoner 
og mellomværende mellom Vestby Havn og Vestby 
kommune.

• Observert kostnader for 2020, indikerer at 
anordningsprinsippet ikke er fulgt.

• Usikkerhet knyttet til verdi av balanseførte brygger.

• Manglende avstemming av inntekter.

• Dokumentasjon av kostnader oppfyller ikke 
dokumentasjonskravene i Bokføringsforskriften.

• Selskapsform er ikke i samsvar med ny kommunelov.

• Regnskapet ble avlagt innen fristen.
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Til kontrollutvalget i Vestby kommune 
v/ Kjell Tore Wirum 

25. september 2020 

UAVHENGIGHETSERKLÆRING 

Pkt. 1: Ansettelsesforhold Ansvarlig revisor eller andre som deltar i revisjonen har ikke annen 
stilling hos kommunen eller i virksomheter som kommunen deltar i. 

Pkt. 2: Medlem i styrende Ansvarlig revisor eller andre som deltar i revisjonen er ikke medlem 
organer av styrende organ i noen virksomhet som kommunen deltar i. 

Pkt. 3: Delta eller inneha Ansvarlig revisor eller andre som deltar i revisjonen innehar ikke 
funksjoner i annen funksjoner i noen virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller 
virksomhet, som kan føre til svekket tillit til rollen som revisor for Vestby kommune. 
interessekonflikt eller 
svekket tillit 

Pkt. 4: Nærstående Ansvarlig revisor eller andre som deltar i revisjonen har ikke 
nærst§ende som har tilknytning til Vestby kommune som er av 
betydning for min uavhengighet og objektivitet. 

Pkt 5: Rådgivnings- eller Vi bekrefter at det for tiden ikke ytes r§dgivnings- eller andre 
andre tjenester som er tjenester overfor Vestby kommune som kommer i konflikt med 
egnet til å påvirke revisors bestemmelser om uavhengighet og objektivitet. 
habilitet 

Pkt. 6: Tjenester under Vi bekrefter at det for tiden ikke ytes tjenester overfor Vestby 
kommunens egne ledelses- kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og 
og kontrolloppgaver kontrolloppgaver. 

Pkt. 7: Opptre som Vi bekrefter at undertegnede ikke opptrer som fullmektig for Vestby 
fullmektig for den kommune. 
revisjonspliktige 

Pkt. 8: Andre særegne Vi kjenner ikke til at det foreligger særegne forhold som er egnet til 
forhold § svekke tilliten til Deloitte AS som revisor for Vestby kommune. 

Med vennlig hilsen 
Dritte AS / 

J~ol,v.j~ 
Vidar Nesse 
statsautorisert revisor 
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Arkivsak-dok. 20/00375-4 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.10.2020 

PS 35/20 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Alternativ 1 
1. Kontrollutvalget ber Deloitte AS utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering

som grunnlag for forenklet etterlevelseskontroll for 2020.
2. Risiko- og vesentlighetsvurderingen legges frem i neste møte.

Alternativ 2 
1. Kontrollutvalget bestiller forenklet etterlevelseskontroll for 2020 innen …
2. Kontrollutvalget bestiller oppdraget utført av Deloitte AS.
3. Kontrollutvalget imøteser revisors skriftlige rapportering om resultatet av

kontrollen innen 30.juni 2021.

Vedlegg:  
Presentasjon Forenklet etterlevelseskontroll, RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll 
med økonomiforvaltningen 

Saksframstilling: 

Lovgrunnlag 
• Kommuneloven § 24-9 (Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen)

Forenklet etterlevelsekontroll 
Formål 
Formålet med forenklet etterlevelseskontroll, er å forebygge svakheter og bidra til å 
sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. 
Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og skal løses innenfor en 
begrenset ressursramme. 

Omfang 
Kontrollen skal rette seg mot de delene av økonomiforvaltningen som ikke er
gjennomgått ved regnskapsrevisjonen etter § 24-5. 
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Risiko- og vesentlighetsvurdering 
Etterlevelseskontrollen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som 
skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til 
å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av 
vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. Videre skal revisor utarbeide en 
skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til rådmannen, om resultatet av 
kontrollen innen 30.juni 2021. 
 
Det er utarbeidet en egen standard for forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen (RSK 301). Formålet med denne standarden er å gi rammer og 
veiledning til revisor ved utførelsen av kontrollhandlinger ved forenklet 
etterlevelseskontroll. 
 
Kontrollutvalgets oppgave 
Formålet med oppgaven forenklet etterlevelseskontroll er å styrke egenkontrollen i 
kommunen. Gjennom denne kontrollen underlegges økonomiforvaltningen 
rutinemessig en forenklet kontroll, og kontrollutvalget mottar revisors risikovurdering. 
Denne kan bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for bestilling av andre 
undersøkelser. 
 
Ved presentasjon av valgt område for etterlevelseskontroll må revisor være tydelig i 
beskrivelsen av kriterier, og tydelig avgrense hva som skal kontrolleres. Avvik som 
revisor avdekker skal kommuniseres til kontrollutvalget i egen attestasjonsuttalelse. 
Denne skal følges opp av kontrollutvalget. 
 
Innholdet i etterlevelseskontrollen 2020 
Aktuelle områder for kontroll kan blant annet være: 
 
Område Risikoforhold Merknad 

Finansforvaltning • Kredittrisiko  

• Renterisiko  

• Likviditetsrisiko  

• Etc. 

 

Budsjettavvik  • Løpende oppfølging gjennom året 

• Realisme i budsjettvurdering 

• Oppfølging og evne til å forklare avvik 

 

Økonomisk 
rapportering 

• Forholdet mellom rapporterte tall og 
periodisert regnskap for bl.a. 

o Driftsregnskapet 
o Investeringsregnskapet 

 

Selvkost • Etterlevelse av regelverk/beregning 
av selvkostgebyr 

 

Merverdiavgifts-
behandling 

• Overholdelse og etterlevelse av 
gjeldende regelverk og rutiner 

 

Drift/investering • Overholdelse av GKRS 4 

• Oppfølging av budsjettering og 
prosjektledelse 

 

Offentlige anskaffelser • System og kontroll til å overholde 
lovverk 

• Etterlevelse mot leverandører 

Forenklet 
etterlevelseskontroll 
gjennomført for 
revisjonsåret 
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2019 

Offentlig støtte • Etterlevelse av regelverk om offentlig 
støtte 

• Kontroll med oppfølging av kriterier 
for tildeling av støtte 

• Gjennomføring av tiltak som har 
mottatt støtte 

 

GDPR • Etterlevelse av regelverk  

Driftstilskudd til private 
barnehager 

• Beregning av samt kontrollrutiner 
med driftstilskudd 

• Innsyn i regnskap i private 
barnehager 

 

Tilskudd/overføringer til 
private 

• Kontroll med oppfølging av kriterier 
for tildeling av tilskudd 

 

Kontraktsoppfølging • Kontrollrutiner med oppfølging av 
kontrakter 

• Etterlevelse av kontrakter 

 

Overtid • Etterlevelse av arbeidsmiljøloven 

• System for registering og oppfølging 
av timer 

• Registrering og håndtering av avvik 

 

 
 
Listen er ikke uttømmende. Det vil være en konkret risiko- og vesentlighetsvurdering 
for den enkelte kommune som er avgjørende for hvilke områder som velges ut for 
kontroll.  
 
Sekretariatets vurdering  
Sekretariatet fremmer alternativ innstilling i saken: 
 
For det første vil kontrollutvalget be oppdragsansvarlig regnskapsrevisor om å legge 
frem forslag til Risiko- og vesentlighetsvurdering til neste møte. Revisor vil da enten 
anbefale ett eller flere områder som er aktuelle for forenklet etterlevelseskontroll for 
revisjonsåret 2020.  
 
For det andre vil kontrollutvalget kunne foreta en egen vurdering i møtet basert på 
innspill fra revisor og komme med en anbefaling på ett tema/område for forenklet 
etterlevelsekontroll. 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 
I forbindelse med budsjettet for 2021 legges det opp til en egen bevilgning for 
utførelse av forenklet etterlevelseskontroll for revisjonsåret 2020. 
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den vedkommende bemyndiger, bes 
komme i kontrollutvalget for å kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
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Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen

Møte med Kontrollutvalget 15.10.2020

15.10.2020
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Utviding av regnskapsrevisor sitt ansvar
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Risikokart 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
High

Low

HighLow

Sannsynlighet

Ko
ns

ek
ve

ns Avgift –
forholdsmess

ig fradrag 
MVA

Offentlige 
anskaffels

er

Selvkost 
(VAR 

området)

Budsjettavvik

Eksempler på sentrale risikoforhold

Offentlige anskaffelser
• System og kontroll til å overholde lovverk
• Etterlevelse mot leverandører

Budsjettavvik
• Løpende oppfølging gjennom året 
• Realisme i budsjettvurdering
• Oppfølging og evne til å forklare avvik

Overholdelse av arbeidsmiljøloven mht overtid
• System for registering og oppfølging av timer
• Håndtering av avvik

Selvkost (VAR-området)
• Overholdelse av regelverk

Merverdiavgift-behandling
• Overholdelse og etterlevelse av gjeldende regelverk og 

rutiner

Drift/Investering
• Overholdelse av GKRS 4
• Oppfølging av budsjettering og prosjektledelse

Finansreglementet
• Foreligger det et vedtatt og oppdatert Finansreglement
• Overholdelse av Finansreglementet (rapportering og 

håndtering av avvik)

Overholdelse 
av 

arbeidsmiljøl
ov mht
overtid

Drift/Investering

Finans 
reglement

et
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Innledning 
 

1. Formålet med forenklet etterlevelseskontroll etter kommuneloven, er innenfor en 

begrenset ressursramme å forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen 

følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. Dette bygger opp 

under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til forvaltningspraksis. Denne 

standarden krever at revisor planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå 

moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det 

området revisor har foretatt forenklet etterlevelseskontroll. (Jf. punkt A1) 

 

2. Forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 24-9 skal utføres i samsvar 

med denne standard, RSK 301 «Forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen». RSK 301 supplerer, men erstatter ikke, ISAE 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av 

historisk finansiell informasjon» og utdyper hvordan ISAE 3000 skal anvendes ved 

et oppdrag som skal gi moderat sikkerhet og som går ut på å avgi en uttalelse om 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning. (Jf. 

punkt A1-A2) 

 

3. Forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 24-9 vil være et direkte 

attestasjonsoppdrag. ISAE 3000 pkt. 12 definerer et direkte attestasjonsoppdrag 

slik: «Et attestasjonsoppdrag der den praktiserende revisoren måler eller 

evaluerer det underliggende saksforholdet mot de gjeldende kriteriene og 

presenterer den resulterende informasjonen om saksforholdet som en del av, eller 

som et vedlegg til, attestasjonsuttalelsen. På et direkte attestasjonsoppdrag gir 

den praktiserende revisorens konklusjon uttrykk for det rapporterte resultatet av 

målingen eller evalueringen av det underliggende saksforholdet mot kriteriene.»  

(Jf. punkt A3-A4) 

 

4. Formålet med denne standarden er å gi rammer og veiledning til revisor ved 

utførelsen av kontrollhandlinger ved forenklet etterlevelseskontroll etter 

kommunelovens § 24-9. 
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5. Det er kommunens valgte regnskapsrevisor som har ansvaret for forenklet 

etterlevelseskontroll. Revisor skal bli enig om vilkårene for oppdraget med 

kontrollutvalget i et engasjementsbrev eller annen egnet form for skriftlig avtale. 

(ISAE 3000 pkt.27 A57) (Jf. punkt A5-A6) 

 

Definisjoner 
 

6. For denne standardens formål har følgende begrep den betydning som er 

beskrevet nedenfor med mindre annet er angitt: 

 

a. Forvaltning - aktivitet som bevarer, forbedrer og øker kommunens verdier. 

Økonomiforvaltningen – i hovedsak områder som angitt i kommunelovens 

kapittel 14 Økonomiforvaltning og kapittel 15 Selvkost. (Jf. punkt A7-A8) 

 

b. Bestemmelser og vedtak(kriterier) - lover, forskrifter, kommunens egne 

reglementer, budsjetter og økonomiplan, enkeltvedtak med økonomisk 

virkning. (Jf. punkt A9) 

 

c. Vesentlig betydning for økonomiforvaltningen - vesentlighet kan defineres 

ut fra to forhold: 

 

i. Kvantitativ vesentlighet; beløpsstørrelse relatert til kommunen eller 

enkeltinnbyggere eller en gruppe innbyggere 

ii. Kvalitativ vesentlighet dreier seg om områder hvor mangler kan ha 

vesentlig betydning for økonomiforvaltningen på grunn av potensielt 

omdømmetap og samfunnsmessig aktualitet, selv om manglene ikke 

har vesentlig beløpsmessig betydning.  

Avvik fra de definerte kriteriene er en indikasjon på funn for manglende 

etterlevelse. Revisor må vurdere vesentlighet i forhold til kriteriene 

saksforholdet vurderes mot. Klare gjennomgående avvik mot kriteriene vil 

være vesentlige avvik. (Jf. punkt A10) 
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d. Risikovurdering - vurdering av hvilke områder innen økonomiforvaltningen 

hvor det er størst sannsynlighet for brudd på bestemmelser og vedtak, og 

hvilke konsekvenser brudd kan få. (Jf. punkt A11) 

 

e. Moderat sikkerhet – klart lavere enn betryggende sikkerhet, men skal øke 

de tiltenkte brukernes tillit til informasjonen i en grad som er klart høyere 

enn ubetydelig. Moderat sikkerhet er forklart i ISAE 3000 pkt 12 a) (i) b og 

ISAE 3000 A3-A4 

 

 

f. Kommunen - kommunen/fylkeskommunen, kommunale foretak, 

interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap som ikke er 

egne rettssubjekt.  

 

 

g. Kommunedirektøren – i standarden benyttes kommunedirektøren som et 

uttrykk for den som har overordnet ansvar for styring og kontroll.  

 

 

Planlegging 
 

7. Revisor velger ut områder for kontroll basert på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering. Revisor skal i sin planlegging identifisere områder i 

økonomiforvaltningen der det er størst behov for at bestemmelser og vedtak 

følges og en vurdering av hvilke konsekvenser brudd på bestemmelser og vedtak 

kan få. Det er kommunen som juridisk enhet slik den fremstår i samlet regnskap 

for kommunen som er vurderingsenheten jf. kommunelovens § 14-6 d)  (Jf. 

punkt A7-A8, A10-A14 og A17) 

 

8. Når revisor har identifisert et område for kontroll, skal revisor planlegge hvilke 

kontrollhandlinger som skal utføres, samt omfang og tidspunkt for gjennomføring.  
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9. Det skal fastsettes og beskrives objektive kriterier for måling og evaluering. (Jf. 

punkt A15) 

 

 

10. Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger skal legges frem for kontrollutvalget 

til orientering. Ved presentasjon av valgt(e) område(r) for etterlevelseskontroll må 

revisor være tydelig i beskrivelsen av kriterier, og tydelig avgrense hva som skal 

kontrolleres. (Jf. punkt A16) 

 

Gjennomføring, innhenting av bevis 
 

11. Innhentede bevis skal være tilstrekkelig og hensiktsmessig til å konkludere med 

moderat sikkerhet i forhold til kriterier fastsatt i planlegging. 

 

12. Handlinger for å fremskaffe moderat sikkerhet kan blant annet være forespørsler, 

inspeksjon av dokumenter og analytiske handlinger som hver for seg eller i 

kombinasjon kan brukes til å skaffe moderat sikkerhet. Hvorvidt det er innhentet 

tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for den praktiserende 

revisorens konklusjon, er gjenstand for profesjonelt skjønn. (Jf. punkt A18) 

 

13. Før revisor avgir attestasjonsuttalelse skal det innhentes en skriftlig uttalelse fra 

kommunedirektøren. En skriftlig uttalelse benyttes blant annet for at revisor skal 

sikre seg at all relevant informasjon er oppgitt. (vedlegg 2.) Dersom revisor ikke 

mottar slik uttalelse skal resultatet av kontrollhandlingene likevel formidles til 

kontrollutvalget innen fristen 30. juni, men skal da avgi en konklusjon om at 

revisor ikke kan uttale seg.   

 

14. Hvis kontrollhandlinger avdekker indikasjon på brudd på bestemmelser eller 

vedtak skal det om nødvendig foretas flere handlinger for å være i stand til å 

konkludere. (Jf. punkt A19) 
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Rapportering 
 

15. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget med kopi 

til kommunedirektøren om resultatet av kontrollen. (Jf. punkt A20, og eksempel i 

vedlegg 1) 

 

16. Uttalelsen skal avgis med moderat sikkerhet. (Jf. punkt A21, samt eksempel i 

vedlegg 1) 

 

17. Avvik som fører til en modifisert uttalelse, skal kommuniseres til kontrollutvalget i 

nummerert brev. Hvis revisor forventer å avgi en modifisert uttalelse skal revisor 

kommunisere med kommunedirektøren om omstendighetene som har ført til den 

forventede modifikasjonen og modifikasjonens foreslåtte ordlyd. (Jf. punkt A22) 

 

18. Revisor skal kommunisere til kommunedirektøren svakheter og feil av betydning 

som er avdekket i arbeidet, men som ikke kommer til uttrykk i uttalelsen. (Jf. punkt 

A23)  

 

Dokumentasjon 
 

19. Revisor skal dokumentere arbeidet på en måte som i tilstrekkelig grad og på en 

hensiktsmessig måte dokumenterer risiko- og vesentlighetsvurderingen, 

kontrollhandlingene og grunnlaget for attestasjonsuttalelsen slik at en erfaren 

praktiserende revisor, som tidligere ikke har hatt tilknytning til oppdraget, forstår 

hvordan revisor er kommet frem til konklusjonen, og at dette er gjort i tråd med 

krav i denne standarden. Se ellers krav i ISAE 3000 pkt. 79-83.  (Jf. punkt A24-

25) 
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VEILEDNING OG UTFYLLENDE FORKLARINGER  

Innledning 
 

 

A1. I lovforarbeidene er det forutsatt at det er kommunens valgte regnskapsrevisor 

som er ansvarlig for forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 24-

9. Det er også utgangspunktet for forutsetningen om at relativt enkle 

kontrollhandlinger kan gi god merverdi for tiltenkte brukere. Målsettingen er å 

etablere enkle og jevnlige kontrollhandlinger som kan fange opp vesentlige 

svakheter i sentrale deler av økonomiforvaltningen.  Kontrollhandlingene kan 

blant annet foretas på områder hvor brudd har særlige økonomiske 

konsekvenser, eller i særlig grad svekker tilliten til økonomiforvaltningen. (Jf. 

punkt 1 og 2) 

 

A2. Kommunedirektøren er ansvarlig for å ha rutiner og internkontroll som sikrer 

etterlevelse av lov, forskrift, reglement og vedtak innenfor 

økonomiforvaltningen. Revisors kontrollhandlinger er ikke en erstatning for 

kommunens økonomiske internkontroll, men kan være et grunnlag for å 

forbedre kontrollen. (Jf. punkt 2) 

 

A3. Utgangspunktet for denne standarden er at oppdragsteamet og 

oppdragsansvarlig for den forenklede etterlevelseskontrollen er underlagt 

ISQC 1 «Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet 

revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede 

tjenester», eller andre profesjonelle krav, eller krav i lov eller forskrift, 

vedrørende revisjonsfirmaets ansvar for sitt kvalitetskontrollsystem som er 

minst like omfattende som ISQC 1.  (Jf. punkt 3)  

 

A4. Forenklet etterlevelseskontroll etter denne standarden erstatter ikke 

forvaltningsrevisjon etter RSK 001 «Standard for forvaltningsrevisjon». (Jf. 

punkt 3) 
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A5.  Vilkårene for oppdraget om forenklet etterlevelseskontroll kan avtales samtidig 

som vilkårene for det ordinære revisjonsoppdraget, jf. ISA 210 Inngåelse av 

avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget.  (Jf. punkt 5)  

 

A6.  Formålet med oppgaven forenklet etterlevelseskontroll er, basert på  

revisors erfaring med kontroller i økonomiforvaltningen, å styrke 

egenkontrollen i kommunen. Dette kommer til uttrykk både ved at deler av 

økonomiforvaltningen rutinemessig underlegges en forenklet kontroll, samt at 

kontrollutvalget mottar revisors risikovurdering som kan bidra til et bedre 

beslutningsgrunnlag for bestilling av andre undersøkelser. Hvis kommunen 

endres vesentlig, f.eks. ved kommunesammenslåing, kan det være grunn til å 

stille spørsmål om når siste etterlevelseskontroll skal gjennomføres og 

rapporteres for kommuner som skal slås sammen, og når en skal starte opp 

med etterlevelseskontroll for den nye kommunen. Regnskapsrevisor bør gjøre 

denne vurderingen i dialog med kontrollutvalget.  

 

Når kommunen skifter revisor, bør overgangen av ansvaret for forenklet 

etterlevelseskontroll avtales. (Jf. punkt 5)  

   

Definisjoner 
   

A7. Kommunelovens kapittel 14 og 15 gir en vid definisjon av økonomiforvaltning. 

Planlegging og gjennomføring av aktivitet i kommunen som sikrer inntekter, 

utgifter, forvaltning av likvider og innlån er sentrale elementer som 

etterlevelseskontrollen kan omfatte. I tillegg kan kommunens rapportering etter 

kommunelovens kapittel 14 og 15 være et sentralt område. Også andre lover 

og forskrifter med betydning for økonomiforvaltningen, kan være aktuelle 

områder for forenklet etterlevelseskontroll. Forenklet etterlevelseskontroll av 

økonomiforvaltningen omfatter ikke vurderinger av produktivitet, 

kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. Slike vurderinger 

faller inn under forvaltningsrevisjon. (Jf. punkt 6 a og 7) 
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A8.  Områder for forenklet etterlevelseskontroll – som eksempler nevnes i 

forarbeidene finansforvaltningen, selvkostområdene, offentlige anskaffelser og 

offentlig støtte. Andre eksempler kan være beregning av driftstilskudd til 

private barnehager, andre tilskudd/ overføringer til private, konsesjonsvilkår, 

kontraktsoppfølging m.m. Listen er ikke uttømmende. Det vil være en konkret 

risiko- og vesentlighetsvurdering for den enkelte kommune som er avgjørende 

for hvilke områder som velges ut for kontroll. (Jf. punkt 6a og 7) 

 

A9.  Kriterier må være objektive, slik at revisors subjektive oppfatning ikke kan 

være egnede kriterier. Objektive kriterier er klare krav i lover, forskrifter, 

kommunens egne reglementer, budsjetter og økonomiplan, enkeltvedtak med 

økonomisk virkning, og ikke uskrevne regler og normer. ISAE 3000 punkt A45-

A52 viser karakteristiske trekk ved egnede kriterier.  Punkt 63, A143-A145 gir 

en beskrivelse av gjeldende kriterier. Hvis man ikke finner objektive kriterier, 

kan man ikke utføre forenklet etterlevelseskontroll. Mangel på kriterier kan 

være et funn som må rapporteres til kontrollutvalget.   (Jf. punkt 6b)  

 

A10.  I vurdering av vesentlighet av betydning for økonomiforvaltningen skal revisor 

ta hensyn til hvem som rammes av brudd på bestemmelser og vedtak innen 

økonomiforvaltningen. Hvis ressurssvake grupper rammes, vil grensen for 

vesentlighet være lavere. Samtidig kan enkeltvise mindre brudd som gjelder 

mange kunne være vesentlig totalt sett. (5c) (Jf. punkt 6c og 7) 

 

A11.  Områder med størst risiko for brudd på bestemmelser og vedtak er områder 

med mangelfulle rutiner, svakheter i arbeidsdeling, dårlig internkontroll, 

kompetanseutfordringer, områder med stort press og knapphet på ressurser til 

å ivareta økonomiforvaltningen. Hvis ledelsen også viser tilbøyelighet til 

manglende etterlevelse av bestemmelser og vedtak vil risikoen for manglende 

etterlevelse være stor. (Jf. punkt 6d og 7) 
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Planlegging 
 

A12.  Revisor forventes å ha en bred tilnærming som i utgangspunktet dekker alle 

områdene innenfor økonomiforvaltningen, men deretter begrense områder ut 

fra en risiko- og vesentlighetsvurdering. Risiko- og vesentlighetsanalysen i 

forbindelse med utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon kan gi gode 

innspill til risikovurderingen som skal gjøres i forbindelse med beslutning om 

etterlevelseskontroll. Lovforarbeidene er tydelige på at det ligger begrenset 

ressursbruk bak denne uttalelsen om forenklet etterlevelseskontroll, og ut fra 

risiko- og vesentlighetsvurderingen velges ett, eller et fåtall områder for 

kontroll. Der det er flere områder med risiko av betydning kan revisor vurdere 

å dekke disse områdene over en periode på flere år. (Jf. punkt 7) 

 

A13.  Revisor vurderer risiko for brudd på bestemmelser og vedtak ut fra kjennskap 

til rutiner og internkontroll i økonomiforvaltningen, samt forespørsler til 

ledelsen. Informasjon fra kontrollutvalg og media kan også være nyttig som 

grunnlag for vurderingene. (Jf. punkt 7)  

 

A14.   Områder der det nylig er gjennomført, eller planlagt forvaltningsrevisjon eller 

annen kontroll eller tilsyn, kan være mindre hensiktsmessig å kontrollere. Hvis 

et område utelates på grunn av slike forhold, er det hensiktsmessig å 

informere kontrollutvalget om begrunnelsen ved fremlegging av risiko- og 

vesentlighetsvurderingen.  (Jf. punkt 7) 

 

A15. Beskrivelse av kriterier bør være så konkrete som mulig for at revisor med 

enkle kontrollhandlinger kan konkludere på om kommunen etterlever valgte 

kriterier. (Jf. punkt 9)  

 

A16.  Det er revisor som beslutter hvilke områder som skal kontrolleres, og hvilke 

kontrollhandlinger som skal utføres. I revisors orientering til kontrollutvalget om 

sin risiko- og vesentlighetsvurdering bør det fremkomme hvilke områder 

innenfor økonomiforvaltningen revisor har vurdert, hva som er valgt ut for 
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kontrollhandlinger og hvorfor. Det kan være hensiktsmessig å orientere om 

avgrensningene mellom forenklet etterlevelseskontroll, regnskaps- og 

forvaltningsrevisjon. (Jf. punkt 10)  

  

 

Gjennomføring, innhenting av bevis 
 

A17. Lovforarbeidene forutsetter at kommunens valgte regnskapsrevisor skal kunne 

utføre kontrollen innenfor begrenset ressursbruk. Begrenset ressursbruk er 

synliggjort i lovteksten bl.a. ved «se etter», «i hovedsak» og «vesentlige 

brudd». (Jf. punkt 7) 

 

A18.  Som bevis kan brukes det revisor er kjent med fra kartlegging av rutiner og 

test av internkontroll gjennom regnskapsrevisjon, og resultat av 

forvaltningsrevisjoner. I tillegg kan det være hensiktsmessig med innhenting 

av bevis ved forespørsler og vurdering av svar i lys av kjente omstendigheter. 

Analyser på aggregerte data eller andre lite ressurskrevende kontroller kan 

være hensiktsmessige kontrollhandlinger. (Jf. punkt 12)  

 

A19.  Forenklet etterlevelsekontroll skal gjennomføres med begrenset bruk av 

ressurser. Krav til bevis for å konkludere med moderat sikkerhet er av en slik 

art at en i konklusjonen uttaler at «er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som 

gir oss grunn til å tro at». Det vil ofte være hensiktsmessig å utføre arbeidet 

som danner grunnlaget for uttalelsen om etterlevelse på økonomiforvaltningen 

samtidig som revisor utfører arbeid knyttet til rutiner og internkontroll i 

regnskapsrevisjonen. (Jf. punkt 14)  

 

Rapportering 
 

A20.  Loven setter 30. juni som siste frist for å avgi uttalelsen. I mange tilfeller kan 

det være hensiktsmessig å avgi uttalelsen tidligere, og så raskt som mulig 
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etter at arbeidet er utført.  (Jf. punkt 15)  

 

A21. Attestasjonsuttalelsen skal identifisere de gjeldende kriteriene som det 

underliggende saksforholdet er målt eller evaluert mot. Det kan også være 

relevant å opplyse om kilden for kriteriene, samt om avgrensninger i 

kontrollhandlingene. (Jf. punkt 16)  

 

A22. Kommunikasjon om en forventet modifisert uttalelse til kommunedirektøren, 

omstendighetene som har ført til den forventede modifikasjonen og 

modifikasjonens foreslåtte ordlyd, kan ivaretas ved at kommunedirektøren 

mottar kopi av nummerert brev senest samtidig med uttalelsen. (Jf. punkt 17)    

 

A23. Det kan være hensiktsmessig å orientere kontrollutvalget om slik 

kommunikasjon. (Jf. punkt 18) 

 

Dokumentasjon 
 

A24. Dokumentasjonen inneholder revisors vurderinger av alle vesentlige forhold 

som krever anvendelse av profesjonelt skjønn. (Jf. punkt 19)  

 

A25. ISQC 1 «Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet 

revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede 

tjenester» (eller andre profesjonelle krav, eller krav i lov eller forskrift, som er 

minst like omfattende som ISQC 1) krever at revisjonsfirmaer etablerer 

retningslinjer og rutiner for fullførelse av sammenstilling av oppdragsarkiv i rett 

tid. En passende tidsfrist for å fullføre sammenstillingen av det endelige 

oppdragsarkivet er vanligvis ikke mer enn 60 dager etter datoen for 

attestasjonsuttalelsen. (Jf. punkt 19)  
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1 VEDLEGG: EKSEMPEL PÅ UTTALELSE 
 

Til kontrollutvalget i 

ABC kommune 

 

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen.  

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med ABC kommunes 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende områder: 

Kontroll av etterlevelse av reglene om anskaffelsesprotokoll i kommunens interne regelverk hvor vi 

kontrollerer om kommunen 

1. Har gjennomført minikonkurranse i tråd med xxx for anskaffelser under terskelverdi 

2. Har utarbeidet anskaffelsesprotokoll for slike anskaffelser i tråd med yyy 

 

Vi har kontrollert perioden fra dd.måned.åååå.  

Kriterier er hentet fra: 

Kommunens rutine av dd.mm.åååå, xxxxx 

 

 

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 

økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er 

gjenstand for betryggende kontroll.  

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 

Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder 

uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig 

kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden. 
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I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer 

som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og 

beslektede tjenester) har [revisjonsselskapets navn] et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder 

dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i 

gjeldende lovgivning og annen regulering.  

Våre oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag 

med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet 

etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører 

oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har 

foretatt forenklet etterlevelseskontroll. 

Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.  

 

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å 

utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors 

skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor 

ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning. 

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon. 

 

[Grunnlag for konklusjon med forbehold) 

Her beskrives grunnlaget for et eventuelt forbehold.] 

Konklusjon 

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir 

oss grunn til å tro at ABC kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i de interne 

rutinene som gjelder for minikonkurranse og bruk av anskaffelsesprotokoll.  
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Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt 

påse ansvar med økonomiforvaltningen og til ABC kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis 

egnet til andre formål. 

 

(Sted og dato) 

(Revisors underskrift) 
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2 VEDLEGG: MAL UTTALELSE FRA LEDELSEN1 
 

Til 

(revisjonsselskapets navn) 

v/oppdragsansvarlig revisor 

xxx yyyy 

 

Uttalelse fra ledelsen vedrørende forenklet etterlevelseskontroll av (område som er 

kontrollert) i abc kommune.  

Ledelsens ansvar 

 

 Vi er kjent med, og har oppfylt vårt ansvar for å utforme og iverksette en 
hensiktsmessig intern kontroll for å sikre etterlevelse av lov, forskrift, egne 
reglementer og vedtak.  
 

 Vi bekrefter at vi har gitt revisor all informasjon som er relevant og vesentlig for 
forenklet etterlevelseskontroll av (området som er kontroller) og som vi er kjent 
med. 
 

 Vi kjenner ikke til at det er manglende etterlevelse av lov, forskrift, egne 
reglementer eller vedtak i kommunen.   

 
 

 

 

Sted og dato 

 

 

sign         sign 

kommunedirektøren       xxx xxxx  

   

                                                

1 Må tilpasses de faktiske forhold 
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35/20 Forenklet etterlevelseskontroll 2020 - 20/00375-4 Forenklet etterlevelseskontroll 2020 : RSK 301 Forenkelt etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen

 

19 

 

3 VEDLEGG: RISIKO OG VESENTLIGHETSVURDERING 
 

Risiko- og vesentlighetsvurdering 

 

 

Sannsynlighet  Konsekvens/vesentlighet 

  Ubetydelige 

konsekvenser  

Mindre 

alvorlige 

konsekvenser  

Alvorlige 

konsekvenser  

Meget 

alvorlige 

konsekvenser  

Svært 

alvorlige 

konsekvenser  

Svært 

sannsynlig  

          

Meget 

sannsynlig  

          

Sannsynlig            

Lite 

sannsynlig  

          

Usannsynlig            

 

Områder vurdert i rød sone i tabell under

Områder vurdert i gul sone i tabell under

Områder vurdert i grønn sone i tabell under
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Valideringsord  Beskrivelse  
Lite sannsynlig  Svært tvilsomt  

Mindre sannsynlig  Tvilsomt  

Sannsynlig  Det er indikasjoner på  

Meget sannsynlig  Vi tror at  

Svært sannsynlig  Vi er overbevist om   
 

Valideringsord  Beskrivelse   

Ubetydelige 
konsekvenser  

Uvesentlig, ingen som vil henge seg opp i manglende etterlevelse  

Mindre alvorlige 
konsekvenser  

Rammer få, eller flere i liten grad  

Alvorlige 
konsekvenser  

Kritisk/alvorlig   

Meget alvorlige 
konsekvenser  

Meget alvorlig, gjelder mange  

Svært alvorlige 
konsekvenser  

Katastrofalt, svært alvorlig. Rammer mange i stor grad  
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Arkivsak-dok. 20/00229-2 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.10.2020 

PS 36/20 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2024 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden.

Vedlegg:  
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 Vestby kommune, Vestby KU ROV 2020 
Forvaltningsrevisjon 

Saksframstilling: 

Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget vedtok 15.01.2020 i sak 3/19 Plan for forvaltningsrevisjon – 
Bestilling følgende: 

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.

HJEMMEL  
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) § 23-3:  

§ 23-3.Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak.  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 
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gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens  
selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon.  

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
 
 
Tidligere behandlinger  
Kontrollutvalget vedtok 17.06.2020 i sak 25/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - 
Forvaltningsrevisjon – Ny behandling følgende:  
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem plan for forvaltningsrevisjon til neste møte. 
 
 
Kontrollutvalget vedtok 10.09.2020 i sak 29/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2024 følgende: 
 
Saken utsettes. 
Leder og sekretær får i oppdrag å utdype nye forslag til neste møte. 

 
 
VURDERING 
Vedlagt følger utkast til Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. Grunnlaget for 
planen er risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon i Vestby kommune 
for 2020. Denne følger vedlagt. 
Planen og Risiko- og vesentlighetsvurderingen har vært oppe til diskusjon i 
kontrollutvalget, senest i forbindelse med behandlingen i møte 10.09.2020 i sak 
29/20. Planen og Risiko- og vesentlighetsvurderingen er blitt revidert i samsvar med 
de merknader og innspill som har fremkommet fra kontrollutvalgets behandling. 
 
Utkast til revidert Risiko- og vesentlighetsvurdering ble sendt til utvalgets medlemmer 
pr. e-post, datert 01.10.2020. 
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
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Kontrollutvalget skal påse at det 

utføres forvaltningsrevisjon av 

kommunens virksomhet, og av 

selskaper kommunen har 

eierinteresser i. 

 

Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2020-2024  
Kontrollutvalget i Vestby 
kommune 

 

 

 

Utarbeidet av  

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 
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1 Innledning 
Forvaltningsrevisjon er en lovfestet form for revisjon av offentlig virksomhet som 
inngår i den kommunale egenkontrollen. Det er kontrollutvalget som skal påse at det 
gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen og kommunens selskaper. 
 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 
vedtak.  
 
Enkelt sagt ønsker man gjennom en forvaltningsrevisjon å få svar på to 
kjernespørsmål:  
 
• Gjør man de riktige tingene?  
• Gjør man tingene riktig?  
 
Gjennomført forvaltningsrevisjon skal gi de folkevalgte i kommunen informasjon om 
administrasjonens oppfølging og resultatene av vedtak i kommunestyret. 
Forvaltningsrevisjon er på den måten ment å fungere som en kontrollmekanisme 
mellom kommunestyret og administrasjonen, og i tillegg ha effekter knyttet til læring.  
  
I forskrift om kontrollutvalg og revisjon er det presisert at kontrollutvalget ikke kan 
overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer 
eller andre kommunale organer. Kontrollorganene skal altså kontrollere midlene og 
måloppnåelsen, men ikke vurdere innholdet i de vedtatte målene for den kommunale 
virksomheten. Revisor må legge vekt på å arbeide balansert mot politisk sensitive 
områder. 
 

2 Kontrollutvalgets rolle 
Det følger av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-2 første ledd bokstav c)  
 
Kontrollutvalget skal påse at 
 
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og 
av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i. 
 
Forvaltningsrevisjon er videre omtalt i kommuneloven § 23-3 og i kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskriften.  
 
Som det fremgår ovenfor, skal altså kontrollutvalget sørge for at det gjennomføres 
forvaltningsrevisjon i kommunen.  
Forvaltningsrevisjon er todelt:  
 
For det første omfatter det forvaltningsrevisjon av den kommunale forvaltning.  
For det andre omfatter det forvaltningsrevisjon i selskap som er heleid av en eller 
flere kommuner eller fylkeskommuner. 
 
Ut fra denne planen skal kontrollutvalget bestille forvaltningsrevisjoner eller 
undersøkelser som kommunens forvaltningsrevisor skal gjennomføre. 
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Det er vanlig at kontrollutvalget får en delegert myndighet av kommunestyret til å 
kunne gjøre endringer i planen og eventuelt supplere med andre undersøkelser etter 
hva som kan være kontrollbehov. I tillegg er det selvsagt opp til kommunestyret selv 
å be kontrollutvalget igangsette forvaltningsrevisjoner. 
 

3 Nærmere om gjennomføringen av forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres ut fra en kommunal revisjonsstandard. Her 
stilles det krav til blant annet at det formuleres problemstillinger (spørsmål som 
ønskes besvart), hvilken metode revisor skal benytte og nærmere om revisors 
rapportering. Det må nøye vurderes hva man ønsker svar på. 
 
Det er et faglig ansvar å sørge for at det blir gjort nok for å svare tilstrekkelig presist 
på problemstillingene. Revisor har et viktig ansvar her.  
  
Det kan være hensiktsmessig å skille mellom to hovedkategorier av 
tilnærmingsmåter når det gjelder forvaltningsrevisjon, nemlig:    
  

• Systemorientert forvaltningsrevisjon 
• Resultatorientert forvaltningsrevisjon    

 
Ofte vil det i en og samme forvaltningsrevisjon benyttes begge tilnærmingsmåter. 
Man kan ha en problemstilling som undersøker om kommunen har systemer/rutiner 
og internkontroll på et felt som skal sikre god praksis. Da arbeider man 
systemorientert. I en annen problemstilling vil man undersøke om hvordan praksis 
egentlig er, det vil si om rutinene etterleves og har den ønskede virkning. Da er 
undersøkelsen resultatorientert.  
   
Nedenfor følger en oversikt over kontrollutvalget og revisjonens oppgaver ved 
gjennomføringen av en forvaltningsrevisjon. 
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4 Risiko- og vesentlighetsvurdering 
Denne planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) av kommunen 
og kommunens selskaper. Analysen er utført av Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat.  
Hensikten med ROV er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
 

5 Kontrollutvalgets kontrollformer 
Etter gjennomført ROV, vil man ofte stå igjen med flere aktuelle områder som det bør 
ses nærmere på. Ut fra de ressurser som kontrollutvalget har til rådighet, så kan det 
ikke gjøres forvaltningsrevisjon av alle aktuelle områder. Kontrollutvalget har da ulike 
kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor. Tiltak 
som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som orienteringer fra 
rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
 

Bestilling Utarbeidelse av prosjektplan 

Holde seg orientert 

om fremdrift 

Vurdere eventuelle 

forslag  

Prosjektgjennomføring 

oppstart 

 

datainnsamling 

analyse 

rapportskriving 

kvalitetssikring 

dokumentasjon 

Behandle revisjonsrapport 
Tilstede i kontrollutvalget 

ved overlevering av rapport 

Rapportering til 

kommunestyret 

Tilstede i kommunestyret 

Oppfølging 

Kontrollutvalgets oppgaver Revisjonens oppgaver 

 

 

Presentasjon av 

funn 
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6 Kontrollutvalgets forslag til prosjekter 
Ut fra kontrollutvalgets drøftelser, foreslås følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter 
for vurdering i den neste fireårsperioden: 
 

Prosjekt  Tema  

Tilpasset opplæring • Rutiner og praksis for tilrettelegging av undervisningen for den 
enkelte elev, samt rutiner og praksis for evaluering 

• Rutiner og praksis knyttet til saksbehandlingstid  
• Fagkompetanse, herunder rutiner og praksis for 

kompetanseutvikling  
• Ressursbruk 

Psykososialt skolemiljø • Rutiner og praksis for tiltak for avdekking og forebygging av 
mobbing elev-elev, elev-lærer/ansatt 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -
håndtering/oppfølging 

• Rutiner og praksis for iverksetting av tiltak for den enkelte elev, 
samt rutiner og praksis for evaluering av tiltak 

• Rutiner og praksis knyttet til saksbehandlingstid  
• Rutiner og praksis for involvering av elever, foreldre, råd og 

utvalg i skolemiljøarbeidet 

Rus- og psykisk helsearbeid 
blant barn og unge 

• Rutiner og praksis for kartlegging og oppfølging av barn og unge  
• Rutiner og praksis for tiltak innen rus og psykisk helse, samt 

Rutiner og praksis for evaluering av tiltak 
• Fagkompetanse 
• Ressursbruk  
• Rutiner og praksis for samarbeid/samordning mellom 

tjenesteområder innen kommunen, med offentlige og private 
aktører, og frivillig sektor.  

• Rutiner og praksis for involvering av barn og unge i 
utarbeidelsen av tiltak 
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Psykisk helsearbeid blant 
eldre 

• Rutiner og praksis for kartlegging og oppfølging av eldre med 
behov 

• Rutiner og praksis for tiltak innen psykisk helse, samt rutiner og 
praksis for evaluering av tiltak 

• Fagkompetanse 
• Ressursbruk  
• Rutiner og praksis for samarbeid/samordning mellom 

tjenesteområder, institusjon og hjem etc.  
• Rutiner og praksis for involvering av eldre/pårørende i 

utarbeidelsen av tiltak samt tilrettelegging 

Inkluderende ungdomsarbeid • Rutiner og praksis for kartlegging av behov 
• Rutiner og praksis for tiltak i ungdomsarbeidet, samt rutiner og 

praksis for evaluering av tiltak 
• Rutiner og praksis for samarbeid/samordning mellom 

tjenesteområder, mellom kommune, møteplasser for ungdom og 
andre etc. 

• Rutiner og praksis for involvering av ungdom i aktiviteter/utvikling 
av tilbud 

• Lavterskeltilbud 
• Ressursbruk 

Plan- og 
byggesaksbehandling 

• Rutiner og praksis for dialog mellom administrasjon og 
folkevalgte, herunder rutiner og praksis for avklaring av uklare 
vedtak   

• Rutiner og praksis for å sikre forsvarlig saksbehandling, 
herunder likebehandling 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -
håndtering/oppfølging av byggetiltak 

• Rutiner og praksis knyttet til saksbehandlingstid  
• Fagkompetanse  
• Ressursbruk 

Forvaltning og skjøtsel av 
elver og andre vassdrag 

• Rutiner og praksis for kartlegging av behov og vurdering av tiltak  
• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering  
• Rutiner og praksis for samarbeid/samordning mellom 

tjenesteområder, kommuner, andre offentlige instanser og 
private  

Konsulentbruk (bruk av 
eksterne konsulent- og 
rådgivningstjenester) 

• Rutiner og praksis for vurdering av behov for kjøp av eksterne 
konsulent- og rådgivningstjenester i forhold til ansettelse i egen 
organisasjon, samarbeid med andre kommuner etc. 

• Bestillerkompetanse 
• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering av 

avtaler om eksterne konsulent- og rådgivningstjenester 
• Rutiner og praksis for evaluering av kjøp av eksterne konsulent- 

og rådgivningstjenester 

 
 

7 Økonomi/budsjett 
Omfang og kompleksitet vil kunne variere fra undersøkelse til undersøkelse, og dette 
vil også være avgjørende for ressursbruken.  
 
Antall undersøkelser og hvilke undersøkelser som skal gjennomføres per år vil bero 
på bestilling(er) fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget må tilpasse de ressurser som er 
avsatt i budsjettet til dette formålet hvert enkelt år. 
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8 Rapportering 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Dette 
innebærer at den enkelte forvaltningsrevisjon rapporteres til kommunestyret. 
  
Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges opp, 
og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget rapporterer til 
kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 
forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt i årsrapporten, eventuelt i egen sak.  
 

9 Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-
årsperiode. I tillegg til løpende vurdering av planen, vil kontrollutvalget vurdere om 
den bør revideres etter 2 år.  
 
Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike planen basert på nye 
vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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10 Vedlegg  
 
Sentrale bestemmelser om forvaltningsrevisjon  
 
 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  
 
LOV-2018-06-22-83 
 
 
23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at 
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser 
i 

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 
eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 

e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 
revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 

 
 
………… 
 
 
§ 23-3.Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 
 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av 
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser 
på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet 
og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- 
og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. 
 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
 
………. 
 
 
§ 23-6.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre 
sin kontroll, fra 

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 
b) interkommunale politiske råd 
c) kommunale oppgavefellesskap 
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d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre 
kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte 
eier alle aksjer. 

Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og 
den valgte revisoren for selskapet. 

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig. 
Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll 

med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er 
nevnt i første ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og 
tilsvarende organer og har rett til å være til stede i disse møtene. 

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre 
ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på 
vegne av kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid 
bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 
 
 
……….. 
 
 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
 
FOR-2019-06-17-904 
 
 
§ 4.Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og 
eierskapskontroller 

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har på vegne av 
kontrollutvalget gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) av Vestby 
kommunes forvaltning. 
ROV danner grunnlaget for kontrollutvalget sitt arbeid med plan for 
forvaltningsrevisjon for 2020-2024. 
 
I arbeidet med ROV har det blitt gjennomført møter i kontrollutvalget og foretatt 
dokumentanalyse. 
Analysen er i stor grad basert på innspill som har kommet frem gjennom møte i 
kontrollutvalget, herunder muntlige innspill og betraktninger fra ordfører og rådmann, 
skriftlige innspill fra gruppeledere i kommunestyret, skriftlige innspill fra 
kontrollutvalgets medlemmer samt gjennomgang av relevant dokumentasjon. 
Datagrunnlaget er brukt som indikasjon på risikoforhold som eventuelt bør eller kan 
følges opp/undersøkes i forvaltningsrevisjon eller gjennom andre undersøkelser 
dersom kontrollutvalget og/eller kommunestyret ønsker dette. 
 

1.2 Forvaltningsrevisjon 
Det følger av kommuneloven § 23-3 første ledd: 
 

«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak.» 

 
Forvaltningsrevisjon er todelt:  
For det første omfatter det forvaltningsrevisjon av den kommunale forvaltning. 
For det andre omfatter det forvaltningsrevisjon i selskap som er heleid av en eller 
flere kommuner eller fylkeskommuner. 
 

1.3 Forvaltningsrevisjon av kommunal forvaltning 
Forvaltningsrevisjon av den kommunale forvaltning, herunder kommunens 
myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon, vil blant annet bli vurdert ut i fra følgende 
fokusområder:  

• Regelverksetterlevelse 

• Måloppnåelse 

• Produktivitet  

• Kvalitet. 

 
Forvaltningsrevisjon av den kommunale forvaltning vil også omfatte eventuelle 
kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeid og vertskommunesamarbeid. 
Dette skyldes at dette er organisasjonsformer som ikke er selvstendige rettssubjekt, 
men regnes som en del av kommunen. 
 

1.4 Forvaltningsrevisjon i selskap 
Fokuset i en forvaltningsrevisjon av selskap vil være på selve selskapet, og vil for 
eksempel handle om selskapet drives i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, og om det drives i samsvar med lover, regler, vedtektsfestet formål 
og/eller på en økonomisk forsvarlig måte. 
Forvaltningsrevisjon av selskap vil omfatte selskap som er egne rettssubjekt og som 
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er heleid av en eller flere kommuner eller fylkeskommuner. 
For Vestby kommune vil dette omfatte følgende selskap: 

▪ Næringstjenester AS 
▪ Sentrumskvartalet AS 
▪ Søndre Follo Renseanlegg IKS 
▪ Movar IKS 
▪ Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
▪ Øst 110-sentral IKS 

 
 

1.5 Metode og gjennomføring 
1.5.1 Dokumentanalyse 
Dokumentanalysen har blant annet tatt utgangspunkt i handlingsprogrammet 2020-
2023, tidligere planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, tidligere 
gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt og selskapskontroller, SSB sin 
kommunefakta for Vestby kommune, gjennomførte eksterne tilsyn med kommunen, 
Folkehelseprofil 2019.  
 

2 Risiko og vesentlighet 
Det er politisk og administrativ ledelse som har ansvaret for risikostyring i kommunen. 
Kontrollutvalget bør ha et inntrykk av hvordan dette fungerer i egen kommune. 
Kunnskapen om hvordan risikostyringen ivaretas, vil ha betydning for prioriteringen 
av revisjonsoppgavene, og er derfor relevant med tanke på risiko- og 
vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon. 
 
En ser her på risiko i forhold til kommunens målsetting om å nå sine mål, ha en 
effektiv drift, god kvalitet og etterleve regelverket, og den styring og kontroll som 
foregår i kommunen for å sikre dette. I risikovurderingen skal det foretas en vurdering 
av hvilke konsekvenser det kan få, dersom den enkelte risikofaktor inntreffer, og 
sannsynligheten for at det vil skje. Når de ulike risikofaktorene, er identifisert og 
vurdert og vi kjenner hvilke risikoreduserende styrings- og kontrolltiltak som er 
iverksatt, må det foretas en vurdering av hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i 
forhold til kommunens målsettinger. 
 
Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for 
eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for 
virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder. 
 
Formålet med analysen vil derfor være å avdekke mangler og svakheter som fører til 
avvik innenfor kommunens virksomhetsområder. 
 
Med vesentlighet mener vi i denne sammenheng en samlet vurdering av 
alvorsgraden i den trusselen som den enkelte risikofaktor representerer i forhold til 
kommunens måloppnåelse. 
Hvilken betydning vil det få dersom risikoen innen et gitt område blir en realitet i form 
av et faktisk avvik – hvor ille er det? 
Dersom en har vurdert risikoen innen et gitt område til å være høy, samtidig som en 
vet at ledelsen ikke har iverksatt tiltak for å redusere risiko, og at det vil få stor 
negativ betydning dersom situasjonen blir en realitet, er det grunn til å vurdere 
området som vesentlig. 
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Vesentlighet, det vil si hva som har størst (negativ) betydning kan vurderes ut fra 
ulike perspektiver, og vesentlighetsgraden avhenger av hvilket perspektiv en ser 
situasjonen ut fra. Virksomheten som drives i kommunene er omfattende og 
involverer mange ulike aktører med til dels ulike interesser i kommunens virksomhet. 
Ulike aktører med ulike ståsteder kan ha svært ulike oppfatninger av hva som er 
vesentlig – for hvem er det ille? 
Vesentlighet kan derfor vurderes fra ulike perspektiver: 
 

• Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes 
driftsutgifter sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter. 

• Fra et politisk perspektiv, vurdert ut fra hvilke tjenesteområder som har størst 
vesentlighet sett fra de folkevalgtes perspektiv. (Her vil oppfatningene av 
vesentlighet trolig variere mellom de politiske grupperingene.)  

• Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester 
anser som vesentligst.  

• Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne 
innenfor et tjenesteområde anser som vesentligst.  

• Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved 
kommunens virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet.  

 
Det er svært vanskelig å måle ulike sektorers og virksomhetsområders vesentlighet 
opp mot hverandre. Vi måler ikke hva som er viktigst av f.eks. skole, eldreomsorg, 
vann og avløp, kultur osv. Men vurderingen er ment å bidra til at kontrollutvalget kan 
prioritere områder for forvaltningsrevisjon som er vesentlige, men altså ikke 
nødvendigvis den mest vesentlige. Over tid bør forvaltningsrevisjonen dekke en 
tilstrekkelig bred del av kommunens virksomhet. 
 
For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for 
avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes 
ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor 
skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og avgjøre hvilke 
områder de mener det er mest vesentlig å undersøke.  
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3 Oversikt over identifiserte risikoområder 
Risiko- og vesentlighetsvurdering er identifisert med bokstav og fargesymbol. 
 

Symbol Beskrivelse 

H Høy risiko 

 På områder som er merket med rødt vurderer FIKS at det kan være høy risiko 
for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller 
kvalitet 

M Middels risiko 

 På områder som er merket med gult vurderer FIKS at det kan være middels 
risiko for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet 
eller kvalitet 

L Lav risiko 

 På områder som er merket med grønt vurderer FIKS at det kan være lav risiko 
for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller 
kvalitet 

 

3.1 Kommunal drift 
Nedenfor følger en oversikt over områder hvor det er vurdert risiko for blant annet 
manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet eller kvalitet. 
 

Risikoområde Risikofaktorer Vesentlighet Kommentar Vurdering 

Anskaffelser • Risiko for brudd på 
regelverk 

• Risiko for 
kostnadsineffektive 
kjøp 

• Risiko for 
økonomiske 
misligheter knyttet til 
innkjøp 

• Ikke optimale 
priser/innkjøp for 
kommunen 

• Økonomiske 
tap, herunder 
erstatningssøks
mål og bøter 
pga. feil i 
innkjøpsprosess
en og at 
kommunen 
kjøper inn til for 
høy pris 

• Negativt 
omdømme 

Ble sist fulgt opp som et eget 
forvaltningsrevisjonsprosjekt i 
2011. Det er 
kommet en ny lov med forskrifter i 
2016. Fra 12.02.2020 er det 
fastsatt nye nasjonale 
og EØS-terskelverdier for 
anskaffelser. 
 
Det er opprettet et Felles 
innkjøpskontor (FIK), et 
innkjøpssamarbeid mellom Follo-
kommunene Vestby, Ås, 
Nesodden og Frogn. 
Vertskommune er Vestby 
kommune. Enheten forvalter en 
avtaleportefølje på nærmere 50 
avtaler og gjennomfører større 
anskaffelser for nevnte 
kommuners ulike 
enheter/virksomheter. 

M 

GDPR / Personvern • Risiko for at 
personsensitiv 
informasjon kan 
komme på avveie 

• Risiko for regelbrudd 

• Erstatningssøks
mål 

• Negativt 
omdømme 

Nye personvernregler vedtatt i 
2018. 
Vestby kommune har ansvar for å 
sørge for at personopplysninger 
er tilstrekkelig sikret. 
Vestby kommune har et 
personvernombud som skal verne 
personverninteressene til både 
innbyggere og ansatte i 
kommunen. 

M 

Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

• Kommunens 
krisehåndtering, 
aktuelt i forbindelse 
med Covid-
19/corona-
pandemien 

• Ivaretakelsen 
av utsatte 
grupper, 
ansatte etc. 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

• Samfunnssikkerhet og 
beredskap (2015) 

M 
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Økonomisk  
internkontroll 

• systemer, rutiner og 
retningslinjer, og om 
disse er egnet til å 
sikre god 
økonomistyring og 
formuesforvaltning. 

• kommunen er 
sårbar i 
situasjoner der 
personell 
utskiftes som 
følge av 
kommunens 
avhengighet av 
den 
erfaringsbaserte 
kompetansen 
personell 
innehar  

• kan gå utover 
kvaliteten på 
tjenestene 
kommunen 
produserer, 
men også 
sikkerhet, 
kvalitet og 
konsistens 
vedrørende 
produksjon av 
regnskapsinfor
masjon 

Det er ikke gjennomført et eget 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området. 
Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innen økonomi-feltet: 

• Renovasjonsutgifter i 5 Follo-
kommuner (2005) 

• Store investeringer (2019) 

M 

Plan- og  
Byggesaksbehandling 

• aktuelt å se nærmere 
på status 

• hvordan saker har og 
blir prioritert 

• likebehandling mv. 

• Forskjellsbehan
dling 

• Svekket 
omdømme 

• Forsinkelse i 
prosjekt 

• Prosjekt blir 
ikke realisert 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

• Byggesaksbehandling (2011) 
 
Kommunen har styrket 
bemanningen innen plan- og 
byggesaksbehandling. 

M 

Oppvekst • Risiko for dårlig 
læringsmiljø 

• Risiko for brudd på 
regelverk 

• Risiko for at meldte 
hendelser ikke blir 
fulgt opp i samsvar 
med krav i lovverk 

• Risiko for at det ikke 
jobbes tilstrekkelig 
systematisk med det 
psykososiale 
skolemiljøet 

• Risiko for manglende 
oppfølging av elever 
med særlige behov 

• Risiko for 
utilstrekkelig 
tilrettelegging av 
undervisningen 

• Vesentlig for 
den enkelte 
elev. 

Grunnskole er et stort og 
krevende tjenesteområde.  
 
Utfordringer relatert til elevenes 
psykososiale miljø, trivsel og 
psykiske helse er økende.  
 
Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

• Barn i fosterhjem (2007) 

• Spesialundervisning i 
grunnskolen (2008) 

• Barnevernstjenesten – 
hjelpetiltak i hjemmet (2009) 

• Gjennomgang av PP-
tjenesten (2015) 

 
 

H 

Økonomisk sosialhjelp/ 
NAV Vestby 

• I hvilken grad makter 
kommunen å følge 
opp mottakere av 
økonomisk 
sosialhjelp, herunder 
søkere som gis 
avslag. 

• Hjelpes mottakerne 
tilbake til en trygg 
hverdag? 

• Risiko for mangelfull 
samhandling mellom 

• Mangler i 
tjenesten kan få 
store 
konsekvenser 
for de det 
gjelder. 
 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjon på området: 

• NAV Vestby og rusomsorg 
(2011) 

 
Det ble utført tilsyn med NAV 
Frogn i 2016 vedrørende lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen – 
kommunens ansvar for å sikre 
forsvarlig tildeling og 
gjennomføring av 

M 
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Vestby kommune og 
NAV 

kvalifiseringsprogram.  
Det ble ikke funnet avvik ved 
tilsynet, men bemerket følgende: 
 
«Vestby kommune har mulighet til 
forbedring med hensyn til at 
ledelsen ved Nav-kontoret følger 
med på at lovens krav er oppfylt, 
både ved tildeling og 
gjennomføring av 
kvalifiseringsprogram.» 
 
Stor reform som har virket noen 
tid, og er derfor av interesse å 
undersøke. 
 
Fylkesmannen har planlagt tilsyn 
med økonomisk rådgivning 
høsten 2020. 

Rus og psykiatri • Det er i mange 
kommuner pekt på 
høy risiko for 
manglende samsvar 
mellom kvalitet, 
tjenestetilbud og 
behov innenfor rus 
og psykiatri. Det kan 
derfor være ønskelig 
med en kartlegging 
av situasjonen i vår 
kommune. 

• Økt risiko for at 
enkelte blir 
langtidsbrukere 
av systemet 

• Ikke tilbud til 
alle som har rett 
på tjenester 

• Uheldige 
konsekvenser 
for 
enkeltmennesk
e 

Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området: 

• NAV Vestby og rusomsorg 
(2011) 

• Psykiatritilbudet (2006) 

M 

Eiendomsforvaltning • Risiko for uforutsette 
vedlikeholdsutgifter 

• Risiko for etterslep 
på vedlikehold 

• Vedlikeholds-
etterslep som 
gir økte 
kostnader på 
lengre sikt 

• Økte 
investerings- og 
driftskostnader 

• HMS-krav ikke 
blir innfridd 

I handlingsprogrammet 2020-
2023 har kommunen følgende 
hovedmål: 
 
«Gi brukerne gode og 
funksjonelle bygg, og sørge for at 
eiendommene forvaltes, driftes og 
vedlikeholdes på en 
tilfredsstillende måte, innenfor 
gitte rammer.» 

M 

Kommunen som  
Barnehagemyndighet 

• Risiko for manglende 
regeletterlevelse 

• Risiko for manglende 
kvalitet i tjenesten 

• Risiko for manglende 
rapportering og 
oppfølging av avvik 

• Risiko for svikt i 
barnehagedriften og 
forskjellsbehandling 
av barnehager 
(kommunale og 
private).  

• Kvalitet i kommunale 
og private 
barnehager - følger 
barnehagemyndighet
en opp sitt ansvar? 

• Mangler i og 
klager på 
tilskudd til 
private 
barnehager 

• Varierende 
kvalitet på 
barnehagene i 
kommunen 

Kommunen er lokal 
barnehagemyndighet og skal 
påse at barnehagene drives i 
samsvar med regelverket. 
Barnehagemyndigheten har tre 
virkemidler til disposisjon, 
veiledning, tilsyn og godkjenning.  
 
Det er gjennomført følgende 
forvaltningsrevisjon på området: 

• Gjennomgang av Vestby 
kommune som 
barnehagemyndighet (2013) 

 
 

M 

Forvaltning og skjøtsel av 
elver og andre vassdrag 

• Risiko for avrenning 
av 
gjødsel/sprøytemidle
r til vannkilder 

• Ivaretakelse av 
brukerinteresser 
(fiske, bading etc.) 

• Verdiforringelse 
av 
naturmangfoldet 

• Tap av 
omdømme 

• Offentlige 
pålegg/økte 

I handlingsprogrammet for 2020-
2023 har kommunen følgende 
delmål: 
 
- Begrense forurensning i 

grunn- og overflatevann 
- Sikkert badevann i forhold til 

M 
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• Manglende rensing 
av avløpsvann / 
tømming av båtseptik 

• Manglende 
håndheving av 
naturmangfoldet (rød 
liste / sort liste)  

kostnader med 
rensing av elver 
og vassdrag 

forurensning 

Kommunale klimamål • Manglende/mangelfu
ll oppfølging og 
tiltak/måloppnåelse 
av vedtatte klimamål 

• Tap av 
omdømme 

• Offentlige 
pålegg/økte 
kostnader med 
å gjennomføre 
pålegg 

Kommuneplanens hovedmål for 
klima og energi er følgende:  
 
«Vestby kommune skal bidra til å 
nå nasjonale og regionale 
klimamål for å redusere 
klimagassutslipp og 
energiforbruk, i egen virksomhet 
og i kommunen som helhet, samt 
være forberedt på de 
utfordringene et endret klima vil 
medføre. I 2050 skal Vestby være 
et lavutslippssamfunn og innen 
2030 skal klimagassutslippene 
være redusert med minst 40 
prosent.» 

M 

Varsling • Varslingsrutiner og 
oppfølging av 
varslingssaker 

• Manglende 
ivaretakelse av 
ansatte 

• Svekket 
omdømme 

• Svikt i 
myndighetsutøv
else/tjenestepro
duksjon 

1.1.2020 kom det nye regler rundt 
varsling. Hensikten er å styrke 
vernet av varslere og gjøre 
reglene enklere å forstå. 
Arbeidsgiver får nå også en plikt 
til å følge opp og ivareta den som 
varsler. Alle virksomhetene må nå 
gjennomgå sine varslingsrutiner 
og sørge for at de er i tråd med 
de nye kravene. 

M 

Konsulentbruk • Unnlate å ansette i 
egen organisasjon 

• Mer sårbare fagmiljø 
i egen organisasjon 

• Mindre fokus på 
etter- og 
videreutdanning i 
egen organisasjon 

• Økte kostnader 
for kommunen i 
forbindelse med 
utføring og 
oppfølging av 
tjenester fra 
eksterne 
istedenfor med 
egne ansatte. 

• Mer tid til å 
følge opp 
avtaler med 
eksterne og 
mindre tid til 
utøvelse av 
myndighet/tjene
ste-produksjon 

Deloitte AS har i sitt 
revisjonsarbeid ikke observert 
utstrakt bruk av konsulent-
/rådgivningstjenester i Vestby 
kommune. 

M 
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3.2 Kommunalt eierskap  
Ved prioritering av hvilke selskap som skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 
kan blant annet følgende kriterier legges til grunn for risiko- og 
vesentlighetsanalysen: 
 

• Selskap der det er avdekket mulige risikoforhold 

• Selskap med bare offentlig eierskap 

• Selskap som har et samfunnsmessig ansvar 

• Selskap som har direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere 

• Selskap som leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen 

• Selskap som er heleid av kommunen 

• Økonomisk gevinst/tapspotensial for kommunen 

 
 
Nedenfor følger en oversikt over Vestby kommunes eierskap eller eierinteresser i 
kommunale foretak, aksjeselskap, interkommunale selskap, interkommunale 
samarbeid eller samarbeidsavtaler pr 31.12.19. 
 
3.2.1 Selskap som del av kommunal forvaltning 
Oversikten omfatter organisasjonsformer som ikke er egne rettssubjekt. Frogn 
kommune kan alene eller sammen med andre deltakerkommuner gjennomføre 
forvaltningsrevisjon med disse. Det er kontrollutvalget i vertskommunen som fører 
kontroll med virksomheten i vertskommunen på vegne av alle deltakerne i 
vertskommunesamarbeidet, jfr. kommuneloven § 20-9. 
 
3.2.1.1 Kommunal enhet 
Foretaksnavn Bransje Eier Eierandel 

Vestby havn 
https://www.sonhavn.no/  

Drift av havne- og kaianlegg Vestby 100 % 

 
3.2.1.2 Interkommunale samarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 
https://www.follofiks.no/  

Yte sekretærbistand til 
deltakende kommuners 
kontrollutvalg i samsvar med 
de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser i 
Kommuneloven og forskrifter 
om kontrollutvalg fastsatt med 
hjemmel i Kommuneloven. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ås 

Follo barnevernvakt 
https://barnevernvakten.n
o/kommuner/vestby-
kommune  

Gi nødvendig sikkerhet, hjelp 
og omsorg til barn og 
unge som befinner seg i 
situasjoner av akutt karakter, 
og der det haster med å gi 
bistand. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ski 

Kemneren i Follo Interkommunalt samarbeid for 
å ivareta skatteoppkrever-
funksjonen for deltaker-
kommunene 

Enebakk, Frogn, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

Oppegård 

 

3.2.1.3 Administrativt vertskommunesamarbeid 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follo landbrukskontor Kommunal  Frogn, Nesodden, Ås 
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http://www.follolandbruk.no/  landbruksforvaltning Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Follo barne- og ungdomsskole 
https://www.nordrefollo.kommu
ne.no/skoler/FBU/  

Skolens mål er å gi elevene 
vekst og utviklingsmuligheter til 
et best mulig aktivt og 
selvstendig liv. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ski 

StorFollo IKT Utvikling og drift av IKT-
tjenester for innbyggere og 
næringsliv samt til intern 
effektivisering, som brebånd, 
sak-/arkivsystem, kartportal 
mm 

Frogn, Vestby og 
Ås 

Frogn 

Kommunale Akutt Døgnplasser 
(KAD) 

Interkommunale akutte 
døgnplasser 

Moss, Rygge, 
Råde, Våler og 
Vestby. 

Moss 

Mosseregionens 
legevaktsentral 

Interkommunal 
legevaktordning  

Moss, Rygge, 
Råde, Våler og 
Vestby 

Moss 

 

3.2.1.4 Administrativt samarbeid 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Felles innkjøpskontor Innkjøpssamarbeid mellom 4 
Follo-kommuner. 
Enheten forvalter en 
avtaleportefølje på nærmere 
50 avtaler og gjennomfører 
større anskaffelser for nevnte 
kommuners ulike 
enheter/virksomheter. 

Frogn, Nesodden,  
Vestby, Ås 

Vestby 

Kompetansehjulet i Follo Samarbeidsorgan om 
kompetanseutvikling for 
ansatte i pleie- og 
omsorgstjenestene. 

Enebakk, Frogn,  
Nesodden, Vestby,  
Oppegård, Ski og Ås 

Enebakk 

Tolketjenesten i Follo  Formidling av kvalifiserte tolker 
til samarbeidskommuner på en 
kostnadseffektiv måte 

Enebakk, Frogn, Ski,  
Vestby og Ås 

Ski 

Miljørettet helsevern Samarbeid om utredning og 
saksbehandling innen 
miljørettet helsevern 

Moss, Rygge, Råde, 
Våler, Vestby 

Moss 

 

3.2.2 Selskap omfattet av kommuneloven § 23-6 og § 24-10 
Oversikten omfatter aksjeselskaper og interkommunale selskap som er heleid av 
Vestby kommune eller eid sammen med andre kommuner og/eller fylkeskommuner. 
Disse selskapene er egne rettssubjekt og Vestby kommune har full innsynsrett i og 
kan gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskapene. 
 

3.2.2.1 Aksjeselskap (AS) 

Foretaksnavn Bransje Eiere Eierandel 

Næringstjenester AS 
https://naringstjenester.no/  

Gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape 
grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede.  

Vestby 100 % 

Sentrumskvartalet AS Erverv og drift av fast eiendom. Vestby 100 % 

 

3.2.2.2 Interkommunale selskap (IKS) 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Eierandel 

Mosseregionen Vann, Avløp og MOVAR IKS er opprettet for å Råde, Vestby, 20,00 % 
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Renovasjon IKS (MOVAR IKS) 
https://www.movar.no/  

ivareta produksjon og 
forsyning av drikkevann, 
rensing av avløpsvann, 
innsamling, gjenvinning 
og behandling av 
husholdningsavfall samt brann-
, rednings- og feiertjenester i 
henhold til eierkommunenes 
behov. 
Disse virksomhetsområdene 
avregnes til selvkost. 

Våler, Moss 

Follo Kvalifiseringssenter IKS 
https://www.folloks.no/  

Norskopplæring for voksne 
innvandrere.  

Frogn, Ski og 
Vestby 

20,00 % 

Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
https://kisif.no/  

Krisesenter for kvinner og barn 
som utsettes for vold i nære 
relasjoner. I tillegg 
samtaletilbud til kvinner, menn 
og barn.  Senteret har også 
nettverkstilbud og 
gruppetilbud.  

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

11,00 % 

Søndre Follo Renseanlegg IKS 
http://sfrens.no/  

Selskapets formål er å eie, 
utbygge, drive og vedlikeholde 
et felles avløpssystem med 
renseanlegg på strekningen 
Tveter pumpestasjon til 
Emmerstad bukt. 
Avløpsvannet skal ikke omfatte 
avløpsvann. 

Vestby og Ås 
(Frogn og 
Nesodden har 
samarbeidsavtale) 

38,00 % 

Øst 110-sentral IKS 
https://ost110.no/  

Nødalarmeringssentral i 
henhold til brann- og 
eksplosjonsvernloven 

Aremark, Halden, 
Sarpsborg, 
Fredrikstad, 
Hvaler, 
Rakkestad, Øvre 
Romerike Brann 
og redning IKS, 
Nedre Romerike 
Brann- og 
redningsvesen 
IKS, Movar IKS, 
Indre Østfold 
Brann og redning 
IKS, Follo 
Brannvesen IKS 

Indirekte 
deltaker 
gjennom 

Movar IKS 

 
 

3.2.2.3 Regionråd 

Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 

Follorådet 
http://www.follo.no/folloradet/  

Regionalt  
samarbeidsorgan 

Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby, Ås og 
Akershus fylkeskommune 

Oppegård 

 
3.2.3 Selskap/samarbeid under opprettelse, omdanning, avvikling etc. 

Foretaksnavn Merknad 

Alarmsentral Brann Øst AS Selskapet er avviklet. Oppgavene er overtatt av Øst 110-
sentral IKS. Vestby kommune er indirekte deltaker i det nye 
selskapet gjennom sin deltakelse i MOVAR IKS. 

Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 

Samarbeidet er under avvikling. Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS er under etablering. 
Oppgavene vil bli overtatt av det nye selskapet. 
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Follo Kvalifiseringssenter IKS Selskapet er under avvikling. Det er opprettet et 
vertskommunesamarbeid mellom Frogn, Vestby og Ås (Ås 
læringssenter). Ås er vertskommune. 

Kemneren i Follo Skatteetaten overtar skatteoppkreverfunksjonen fra 
01.11.2020 

StorFollo IKT Samarbeidet ble opprettet høsten 2019 og erstatter IKT 
Follo. Deltakerkommuner er Frogn, Vestby og Ås. Frogn er 
vertskommune. 
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4 Gjennomførte forvaltningsrevisjoner  
4.1 Forvaltningsrevisjon av den kommunale virksomheten 
Oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt for perioden 2006-2019 
følger som eget vedlegg. 
 

4.2 Forvaltningsrevisjon i selskap 
År Tema Anbefalinger 

2018 Søndre Follo Renseanlegg IKS 1. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og 
kostnadseffektivitet, og sikrer at det blir rapportert om 
dette til styret. 

2. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for 
budsjettarbeidet. 

3. Avklarer ansvars- og oppgavedeling mellom Vestby 
kommune og SFR IKS når det gjelder administrative 
oppgaver. 

4. Sikrer en tilstrekkelig rensekapasitet for avløpsvann som 
bidrar til etterlevelse av utslippskrav, i samsvar med lov 
og forskrift, utslippstillatelse og statlige pålegg. 

5. Sikrer at kommunens arbeid med eieroppfølging er i 
samsvar med gjeldende politiske vedtak og de 
anbefalinger som gjelder for god eierstyring av 
kommunalt eide selskaper. 

2015 Selskapskontrollen 2015 Ingen konkrete anbefalinger 

2013 Vestby Næringsselskap AS og 
Vestby Fjernvarme AS 

Seks læringspunkter: 
1. Organisering og selskapsstruktur 
2. Styresammensetning 
3. Rolleforståelse 
4. Habilitetsproblematikk og ansvarliggjøring 
5. Utstrakt rapporteringsbehov 
6. Kompetanse 

2011 Krisesenteret i Follo IKS 1. Deltakerkommunenes eierskapsmeldinger bør legges 
fram på et representantskapsmøte i selskapet. 

2. Selskapet bør tegne styreforsikring for styremedlemmene 
i selskapet. 

3. Styret bør gjennomgå behovet for en videreutvikling av 
sitt planverk, jf. Ønskene fra eierkommunene. 

4. Selskapet bør vedta en styreinstruks. 
5. Selskapet bør ta inn en konkretisering av rutinene for 

rapportering av HMS-arbeidet til styret i håndboken for 
dette arbeidet. 

6. Styret bør gjennomføre en årlig evaluering av sitt arbeid. 
7. Styremedlemmene i Krisesenteret i Follo IKS bør la seg 

registrere i styrevervregisteret. 

2011 Follo kvalifiseringssenter IKS 1. Deltakerkommunenes eierskapsmeldinger bør legges 
fram på et representantskapsmøte i selskapet. 

2. Selskapet bør tegne styreforsikring for styremedlemmene 
i selskapet. 

3. Styret bør gjennomføre en årlig evaluering av sitt arbeid. 
4. Styremedlemmene i Follo kvalifiseringssenter IKS bør la 

seg registrere i styrevervregisteret. 
5. Selskapet bør vedta retningslinjer som sikrer at 

Offentleglova blir etterlevd. 
6. Selskapet bør starte en prosess for å utarbeide etiske 

retningslinjer for selskapet. 

2009 MOVAR IKS - Innkjøpsreglementet bør gjennomgås og tydeliggjøres 
med hensyn til påpekte forhold. 

- Det bør være samsvar mellom beløpsgrense for 
protokollføring i innkjøpsreglementet og innkjøpsrutinen. 
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- Det bør vurderes innført overordnede kontrolltiltak for å 
sikre at det interne kontrollsystemet for offentlige 
anskaffelser fungerer som forutsatt. 

- MOVAR bør vurdere å etablere en overordnet 
koordinering av innkjøpsfunksjonen som ivaretar lik 
praktisering og kompetanse mellom sektorene og med 
ansvar for oppdateringer på området. 

 
 

5 Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
På bakgrunn av de analyser og risikovurderinger som er gjennomført er det 
identifisert enkelte områder som etter FIKS sin mening kan representere høy risiko, 
og hvor kontrollutvalget bør vurdere å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekter i 
Vestby kommune. 
 
Forslaget danner grunnlaget for prioriteringen som kontrollutvalget skal gjøre. 
Kontrollutvalget står fritt til å legge til å endre på prosjektene som er skissert under. 
 

Nr. Prosjekt Tema 

1 Tilpasset opplæring • Rutiner og praksis for tilrettelegging av undervisningen for 
den enkelte elev, samt rutiner og praksis for evaluering 

• Rutiner og praksis knyttet til saksbehandlingstid  

• Fagkompetanse, herunder rutiner og praksis for 
kompetanseutvikling  

• Ressursbruk 

2 Psykososialt skolemiljø • Rutiner og praksis for tiltak for avdekking og forebygging av 
mobbing elev-elev, elev-lærer/ansatt 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -
håndtering/oppfølging 

• Rutiner og praksis for iverksetting av tiltak for den enkelte 
elev, samt rutiner og praksis for evaluering av tiltak 

• Rutiner og praksis knyttet til saksbehandlingstid  

• Rutiner og praksis for involvering av elever, foreldre, råd og 
utvalg i skolemiljøarbeidet 

3 Rus- og psykisk 
helsearbeid blant barn 
og unge 

• Rutiner og praksis for kartlegging og oppfølging av barn og 
unge  

• Rutiner og praksis for tiltak innen rus og psykisk helse, samt 
Rutiner og praksis for evaluering av tiltak 

• Fagkompetanse 

• Ressursbruk  

• Rutiner og praksis for samarbeid/samordning mellom 
tjenesteområder innen kommunen, med offentlige og private 
aktører, og frivillig sektor.  

• Rutiner og praksis for involvering av barn og unge i 
utarbeidelsen av tiltak 

4 Psykisk helsearbeid 
blant eldre 

• Rutiner og praksis for kartlegging og oppfølging av eldre med 
behov 

• Rutiner og praksis for tiltak innen psykisk helse, samt rutiner 
og praksis for evaluering av tiltak 

• Fagkompetanse 

• Ressursbruk  

• Rutiner og praksis for samarbeid/samordning mellom 
tjenesteområder, institusjon og hjem etc.  
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• Rutiner og praksis for involvering av eldre/pårørende i 
utarbeidelsen av tiltak samt tilrettelegging 

5 Inkluderende 
ungdomsarbeid 

• Rutiner og praksis for kartlegging av behov 

• Rutiner og praksis for tiltak i ungdomsarbeidet, samt rutiner 
og praksis for evaluering av tiltak 

• Rutiner og praksis for samarbeid/samordning mellom 
tjenesteområder, mellom kommune, møteplasser for ungdom 
og andre etc. 

• Rutiner og praksis for involvering av ungdom i 
aktiviteter/utvikling av tilbud 

• Lavterskeltilbud 

• Ressursbruk 

6 Plan- og 
byggesaksbehandling 

• Rutiner og praksis for dialog mellom administrasjon og 
folkevalgte, herunder rutiner og praksis for avklaring av 
uklare vedtak   

• Rutiner og praksis for å sikre forsvarlig saksbehandling, 
herunder likebehandling 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -
håndtering/oppfølging av byggetiltak 

• Rutiner og praksis knyttet til saksbehandlingstid  

• Fagkompetanse  

• Ressursbruk 

7 Forvaltning og skjøtsel 
av elver og andre 
vassdrag 

• Rutiner og praksis for kartlegging av behov og vurdering av 
tiltak  

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering  

• Rutiner og praksis for samarbeid/samordning mellom 
tjenesteområder, kommuner, andre offentlige instanser og 
private  

8 Konsulentbruk (bruk av 
eksterne konsulent- og 
rådgivningstjenester) 

• Rutiner og praksis for vurdering av behov for kjøp av 
eksterne konsulent- og rådgivningstjenester i forhold til 
ansettelse i egen organisasjon, samarbeid med andre 
kommuner etc. 

• Bestillerkompetanse 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering av 
avtaler om eksterne konsulent- og rådgivningstjenester 

• Rutiner og praksis for evaluering av kjøp av eksterne 
konsulent- og rådgivningstjenester 
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Arkivsak-dok. 20/00382-1 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.10.2020 

PS 37/20 PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2024 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden.

Vedlegg:  
Plan for eierskapskontroll 2020-2024 Vestby kommune, Vestby KU ROV 2020 
Eierskapskontroll 

Saksframstilling: 

Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget vedtok 15.01.2020 i sak 4/20 Plan for eierskapskontroll – 
Bestilling følgende: 

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.

Kontrollutvalget vedtok 05.02.2020 i sak 9/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering – 
Eierskapskontroll følgende: 

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.

Vestby kommunestyre vedtok i møte 07.09.2020 Eierskapsmelding 2020-2023. 



37/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 - 20/00382-1 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 : Plan for eierskapskontroll 2020-2024

 

  
2 

 
HJEMMEL  
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-4:  
 
§ 23-4.Eierskapskontroll  

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som 
skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og 
fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det 
er størst behov for eierskapskontroll.  

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 
 
VURDERING 
Vedlagt følger utkast til Plan for eierskapskontroll 2020-2024. 
Grunnlaget for planen er en risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll i 
Vestby kommune for 2020. Denne følger vedlagt. 
 
Utkast av Risiko- og vesentlighetsvurderingen ble sendt ut til kontrollutvalget 
utvalgets medlemmer pr. e-post, datert 01.10.2020.   
 
Det legges opp til at planen og Risiko- og vesentlighetsvurderingen vil bli revidert i 
samsvar med de eventuelle merknader og innspill som fremkommer fra 
kontrollutvalgets behandling. 
 
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
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Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 
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1 Kontrollutvalgets mandat 
Det følger av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-2 første ledd bokstav d)  
 
Kontrollutvalget skal påse at 
 
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 
eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 

 

Eierskapskontroll er videre omtalt i kommuneloven § 23-4 og i kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskriften. I tillegg har kommuneloven § 26-1 om eierskapsmelding 
betydning for eierskapskontrollen. Relevante lov- og forskriftsbestemmelser er 
vedlagt denne planen. 
 
 

2 Eierskapskontrollens innhold 
Kontrollutvalget skal fremme forslag til plan for eierskapskontroll for kommunestyret. 
Det er kommunestyret som etter forslag fra kontrollutvalget bestemmer omfanget av 
eierskapskontrollen, eventuelt hvilke selskaper det skal gjøres eierskapskontroll av. 
 
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak 
og anerkjente prinsipper for eierstyring. 
Fokuset i en eierskapskontroll vil være hvordan kommunen forvalter sitt eierskap, 
enten samlet eller enkeltvis. 
 
Ved gjennomføring av eierskapskontrollen, vil det være relevant å vurdere oppgaven 
opp mot kommunens eierskapsmelding. Kommunen skal minst en gang i 
valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret 
selv. 
 
Eierskapsmeldingen skal inneholde: 
 

- Prinsipper for eierstyring 
- Oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen 

har eierinteresser eller tilsvarende eierinteresser i 
- Kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende eierinteresser i 

virksomhetene omtalt i forrige strekpunkt 
 
 

3 Hvilke selskapsformer er omfattet av eierskapskontroll? 
Selskapsformer som er omfattet av eierskapskontroll er:  
 

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 
b) interkommunale politiske råd 
c) kommunale oppgavefellesskap 
d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre 

kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier 
alle aksjer. 
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4 Avgrensning 
En nærmere undersøkelse av eller i et selskap, med henblikk på å vurdere 
eksempelvis selskapets tjenester og/eller organisasjon, er ikke eierskapskontroll, 
men kan snarere gjennomføres som en forvaltningsrevisjon. En slik undersøkelse 
bør eventuelt fremgå av kommunens plan for forvaltningsrevisjon. 
 
 

5 Gjennomføring 
Det følger av kommuneloven § 24-2 at eierskapskontroll skal utføres av revisorer og 
baseres på god kommunal revisjonsskikk. 
 
Det vil bli nærmere vurdert om kontrollen skal gjøres samlet for alle selskapene eller 
enkeltvis, ut fra de ressursene som kontrollutvalget har til rådighet. 
 
Grunnlaget for gjennomføring av en eierskapskontroll vil i hovedsak være 
kommunens eierskapsmelding. 
 
 

6 Planens varighet 
Plan for eierskapskontroll vil gjelde for perioden 2020-2024. 
 
 

7 Delegering  
Det følger av kommuneloven § 23-4 at kommunestyret kan delegere til 
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen i planperioden. 
 
 

8 Prioriteringer 
Kontrollutvalget foreslår at det gjøres eierskapskontroll av følgende: 
 

Prosjekt Tema 

Eierskapsforvaltning  
(overordnet) 

• System og rutiner for oppfølging av eierskap 
o Eiermelding 
o Eierstrategi 
o Selskapsavtaler, vedtekter, samarbeidsavtaler etc. 
o Eieroppfølging 

• Rutiner for valg av eierrepresentanter til selskapets organ 

• Opplæring av eierrepresentanter til selskapets organ 

• Rapportering til kommunestyret 

 
 

9 Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på eierskapskontroll i kommunestyre-
perioden. Kontrollutvalget. I tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget 
vurdere om den bør revideres etter 2 år.  
Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike de vedtatte 
prioriteringene i planen basert på slike vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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10 VEDLEGG 
 

Sentrale bestemmelser om eierskapskontroll  
 
 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  
 
LOV-2018-06-22-83 
 
 
23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at 
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og 

av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 

revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
 
 
………… 
 
 
§ 23-4.Eierskapskontroll 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- 
og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen 
 
 
………. 
 
 
§ 23-6.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin 
kontroll, fra 

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 
b) interkommunale politiske råd 
c) kommunale oppgavefellesskap 
d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre 

kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier 
alle aksjer. 

Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den 
valgte revisoren for selskapet. 

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig. 
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Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med 
forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er nevnt i 
første ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og 
tilsvarende organer og har rett til å være til stede i disse møtene. 

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd 
gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av 
kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte 
det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 
 
 
……….. 
 

Kapittel 26. Eierstyring 
§ 26-1.Eierskapsmelding 

Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en 
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

Eierskapsmeldingen skal inneholde 
a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre 

virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i 

c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b. 

 
 
 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
 
FOR-2019-06-17-904 
 
 
§ 4.Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) / Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS har på vegne av kontrollutvalget gjennomført en risiko- 
og vesentlighetsvurdering (ROV) av Vestby kommunes eierskapsforvaltning. 
ROV danner grunnlaget for kontrollutvalget sitt arbeid med plan for eierskapskontroll 
for 2020-2024. 
 
I arbeidet med ROV har det blitt gjennomført møter i kontrollutvalget og foretatt 
dokumentanalyse. 
Analysen er i stor grad basert på innspill som har kommet frem gjennom møte i 
kontrollutvalget, herunder innspill og betraktninger fra ordfører og rådmann samt 
gjennomgang av relevant dokumentasjon. Datagrunnlaget er brukt som indikasjon på 
risikoforhold som eventuelt bør eller kan følges opp/undersøkes i eierskapskontroll 
eller gjennom andre undersøkelser dersom kontrollutvalget og/eller kommunestyret 
ønsker dette. 
 
1.2 Eierskapskontroll 
Det følger av kommuneloven § 23-4 første ledd følgende: 
 

«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.» 
 
Fokuset i en eierskapskontroll vil være hvordan kommunen forvalter sitt eierskap, 
enten samlet eller enkeltvis. 
Hensikten med ROV-vurderingen er å innhente relevant informasjon om hvor det er 
størst behov for eierskapskontroll, slik at det er mulig for kontrollutvalget å prioritere 
hvilke eierskapskontroller det kan være aktuelt å gjennomføre. 
 
1.3 Avgrensning 
Kommunale foretak og vertskommunesamarbeid blir omfattet av ordinær 
forvaltningsrevisjon, og er derfor omfattet av ROV-vurderinger knyttet til dette. 
Stiftelser og foreninger er ikke omfattet av regelverket om eierskapskontroll eller 
forvaltningsrevisjon av selskap, og er derfor ikke omtalt i denne delen av ROV-
vurderingen. 
 
1.4 Metode og gjennomføring 
1.4.1 Dokumentanalyse 
Dokumentanalysen har tatt utgangspunkt i dagjeldende eierskapsmelding og nylig 
vedtatt eierskapsmelding for Vestby kommune, note til årsregnskapet vedrørende 
interkommunalt samarbeid, note til årsregnskapet vedrørende aksjer og andeler, 
selskapsopplysninger fra det enkelte selskap innhentet fra det enkelte selskap, 
Vestby kommunes nettsider, Brønnøysundregistrene eller fra databasen 
www.purehelp.no  
 
 
2 Kommunens eierskap 
Nedenfor følger en oversikt over Vestby kommunes eierskap eller eierinteresser i 
kommunale foretak, aksjeselskap, interkommunale selskap, interkommunale 
samarbeid eller samarbeidsavtaler pr 31.12.19. 
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2.1 Kommunale enheter  
Foretaksnavn Bransje Eier Eierandel 
Vestby havn 
https://www.sonhavn.no/   

Drift av havne- og kaianlegg. Vestby 100 % 

 

2.2 Aksjeselskap (AS) 
Foretaksnavn Bransje Eiere Eierandel 
Sentrumskvartalet AS Erverv og drift av fast eiendom. Vestby 100 % 
Næringstjenester AS 
https://naringstjenester.no/  

VTA-bedrift (Varig tilrettelagt 
Arbeid) som har som formål 
«gjennom fabrikasjon og 
annen virksomhet» å skape 
grunnlag for varig sysselsetting 
av personer med nedsatt 
funksjonsnivå. 

Vestby 100 % 

Follo Futura Holding AS 
https://follo-futura.no/#  

Investering i foretak som 
legger til rette for 
kompetanseutvikling og 
kvalifisering av arbeidstakere.  

Enebakk, Frogn, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og 
Ås kommuner, 
Akershus 
fylkeskommune, 
samt Ås, Ski, 
Frogn og Vestby 
Rotary 

11,64 % 

 

2.3 Interkommunale selskap (IKS) 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Eierandel 
Follo Kvalifiseringssenter IKS 
https://www.folloks.no/ 

Norskopplæring for voksne 
innvandrere.  

Frogn, Ski og 
Vestby 

20,00 % 

Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
https://kisif.no/  

Krisesenter for kvinner og barn 
som utsettes for vold i nære 
relasjoner. I tillegg 
samtaletilbud til kvinner, menn 
og barn.  Senteret har også 
nettverkstilbud og 
gruppetilbud.  

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

11,00 % 

Mosseregionen Vann, Avløp og 
renovasjon IKS (MoVAR) 
https://www.movar.no/  

MOVAR IKS er opprettet for å 
ivareta produksjon og 
forsyning av drikkevann, 
rensing av avløpsvann, 
innsamling, gjenvinning og 
behandling av 
husholdningsavfall samt 
brannrednings- og 
feiertjenester i henhold til 
eierkommunenes behov. Disse 
virksomhetsområdene 
avregnes til selvkost. 

Moss, Vestby, 
Råde, Våler 

20,00 % 

Søndre Follo renseanlegg IKS 
http://sfrens.no/  

Selskapets formål er å eie, 
utbygge, drive og vedlikeholde 
et felles avløpssystem med 
renseanlegg på strekningen 
Tveter pumpestasjon til 
Emmerstad bukt. 
Avløpsvannet skal ikke omfatte 
avløpsvann. 

Vestby, Ås 38,00 % 
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Øst 110-sentral IKS 
https://ost110.no/  

Nødalarmeringssentral i 
henhold til brann- og 
eksplosjonsvernloven 

Aremark, Halden, 
Sarpsborg, 
Fredrikstad, 
Hvaler, 
Rakkestad, Øvre 
Romerike Brann 
og redning IKS, 
Nedre Romerike 
Brann- og 
redningsvesen 
IKS, Movar IKS, 
Indre Østfold 
Brann og redning 
IKS, Follo 
Brannvesen IKS 

Indirekte 
deltaker 
gjennom 

Movar IKS  

 

2.4 Interkommunale samarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 
Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 
https://www.follofiks.no/  
 

Yte sekretærbistand til 
deltakende kommuners 
kontrollutvalg i samsvar med 
de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser i 
Kommuneloven og forskrifter 
om kontrollutvalg fastsatt med 
hjemmel i Kommuneloven. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ås 

Follo barnevernvakt 
https://barnevernvakten.n
o/kommuner/vestby-
kommune    

Gi nødvendig sikkerhet, hjelp 
og omsorg til barn og 
unge som befinner seg i 
situasjoner av akutt karakter, 
og der det haster med å gi 
bistand. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ski 

Kemneren i Follo Interkommunalt samarbeid for 
å ivareta 
skatteoppkreverfunksjonen for 
deltakerkommunene 

Enebakk, Frogn, 
Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

Oppegård 

 

2.5 Administrativt vertskommunesamarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 
Follo landbrukskontor 
http://www.follolandbruk.no/  

Kommunal  
landbruksforvaltning 

Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ås 

Follo barne- og ungdomsskole 
https://www.nordrefollo.kommu
ne.no/skoler/FBU/  

Skolens mål er å gi elevene 
vekst og utviklingsmuligheter til 
et best mulig aktivt og 
selvstendig liv. 

Enebakk, Frogn, 
Nesodden, 
Oppegård, Ski, 
Vestby og Ås 

Ski 

Mosseregionens legevakt Gi forskriftsmessig 
legevakttilbud til befolkningen i 
eierkommunene og gjennom 
legevaktsentralen 
sikre innbyggernes behov for 
øyeblikkelig hjelp. 

Moss, Råde, 
Vestby, Våler 

Moss  

Mosseregionen 
lokalmedisinske senter (KAD) 

Tilby øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold til innbyggere i 
Moss, Råde, Vestby og Våler. 

Moss, Råde, 
Vestby, Våler 

Moss  

StorFollo IKT Utvikling og drift av IKT-
tjenester for innbyggere og 
næringsliv samt til intern 
effektivisering, som bredbånd, 

Frogn, Vestby og 
Ås 

Frogn 
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sak-/arkivsystem, kartportal 
mm. 

 

2.6 Administrativt samarbeid 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 
Felles innkjøpskontor 
 

Innkjøpssamarbeid mellom 4 
Follo-kommuner. 
Enheten forvalter en 
avtaleportefølje på nærmere 
50 avtaler og gjennomfører 
større anskaffelser for nevnte 
kommuners ulike 
enheter/virksomheter. 

Frogn, Nesodden,  
Vestby, Ås 

Vestby 

Morsa - vannområdeutvalget for 
Vansjø-, Hobøl- og 
Hølenvassdragene med 
kystområder 
https://morsa.org/  

Vannområdeutvalget Morsa 
skal være et aktivt 
samarbeidsorgan for lokale og 
regionale myndigheter og 
andre interessenter i 
vassdraget for å forbedre 
vannkvaliteten i Vansjø-
Hobølvassdraget. 

Ski, Enebakk, Hobøl, 
Spydeberg, Våler, 
Moss, Rygge, Råde, 
Vestby, Ås og Frogn, 
Fylkesmannen i Oslo 
og Viken, Akershus og 
Østfold 
fylkeskommuner, 
Statens vegvesen, 
Mattilsynet og NVE 

Våler   

Kompetansehjulet i Follo Samarbeidsorgan om 
kompetanseutvikling for 
ansatte i pleie- og 
omsorgstjenestene. 

Enebakk, Frogn,  
Nesodden, Vestby,  
Oppegård, Ski og Ås 

Enebakk 

Tolketjenesten i Follo  Formidling av kvalifiserte tolker 
til samarbeidskommuner på en 
kostnadseffektiv måte 

Enebakk, Frogn, Ski,  
Vestby og Ås 

Ski 

 

2.7 Regionråd 
Foretaksnavn Bransje Deltakere Vertskommune 
Follorådet 
http://www.follo.no/folloradet/ 

Regionalt  
samarbeidsorgan 

Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby, Ås og 
Akershus fylkeskommune 

Oppegård 

 
2.8 Selskap/samarbeid under opprettelse, omdanning, avvikling etc. 

Foretaksnavn Merknad 
Alarmsentral Brann Øst AS Selskapet er avviklet. Oppgavene er overtatt av Øst 110-

sentral IKS. Vestby kommune er indirekte deltaker i det nye 
selskapet gjennom sin deltakelse i Movar IKS. 

Follo Interkommunale  
Kontrollutvalgssekretariat 

Samarbeidet er under avvikling. Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS er under etablering. 
Oppgavene vil bli overtatt av det nye selskapet. 

Follo Kvalifiseringssenter IKS Selskapet er under avvikling. Det er opprettet et 
vertskommunesamarbeid mellom Frogn, Vestby og Ås (Ås 
læringssenter). Ås er vertskommune. 

Kemneren i Follo Skatteetaten overtar skatteoppkreverfunksjonen fra 
01.11.2020 

StorFollo IKT Samarbeidet ble opprettet høsten 2019 og som en 
erstatning for IKT Follo. Deltakerkommuner er Frogn, 
Vestby og Ås. Frogn er vertskommune. 

Osloregionen interkommunalt 
politisk råd 

Osloregionen interkommunalt politisk råd er en videreføring 
av samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunene i 
samarbeidsalliansen Osloregionen, etablert 12. desember 
2004. 
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3 Vurdering  
Risiko- og vesentlighetsvurdering er identifisert med bokstav og fargesymbol. 
 
Symbol Beskrivelse 

H Høy risiko 
 På områder som er merket med rødt vurderer FIKS/Vikus at det kan være høy 

risiko for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet 
eller kvalitet 

M Middels risiko 
 På områder som er merket med gult vurderer FIKS/Vikus at det kan være 

middels risiko for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, 
produktivitet eller kvalitet 

L Lav risiko 
 På områder som er merket med grønt vurderer FIKS/Vikus at det kan være lav 

risiko for enten manglende regelverksetterlevelse, måloppnåelse, produktivitet 
eller kvalitet 

 
Basert på analysene og funn knyttet til Vestby kommunes eierskap, er det nedenfor 
presentert vurdering av hvor i Vestby kommunes eierskapsforvaltning det er risiko for 
at kommunen ikke utøver tilstrekkelig kontroll med selskap/samarbeid i samsvar med 
etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse, både overordnet samt for det 
enkelte selskap/samarbeid der kommunen har eierinteresser. 
 

Område/selskap Risikoområde Merknad Kode 
Overordnet  
eierskapsforvaltning i  
kommunen 

• System og rutiner for 
oppfølging av eierskap 

• Rutiner for valg av 
eierrepresentanter til 
selskapets organ 

• Opplæring av 
eierrepresentanter til 
selskapets organ 

• Rapportering til 
kommunestyret 

Etter ny kommunelov skal 
kommunen minst én gang i 
valgperioden utarbeide en 
eierskapsmelding som skal vedtas 
av kommunestyret. 
 
Eierskapsmeldingen skal inneholde 
kommunens prinsipper for 
eierstyring en oversikt over 
selskaper, kommunale foretak og 
andre virksomheter som kommunen 
har eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i kommunens formål med 
sine eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i virksomhetene nevnt i 
bokstav b. 
 
Vestby kommunestyre vedtok 
07.09.2020 i sak 54/20 
Eierskapsmelding 2020-2023. 

M 

Eierskapskontroll i  
det enkelte selskap 

• System og rutiner for 
oppfølging av eierskapet 

• Valg og opplæring av 
eierrepresentanter til 
selskapets organ 

• Rapportering til 
kommunestyret 

  

 

4 Gjennomførte eierskapskontroller 
År Tema Anbefalinger 
2017 Søndre Follo renseanlegg 

IKS 
1. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og 

kostnadseffektivitet, og sikrer at det blir rapportert om dette 
til styret. 
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2. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for 
budsjettarbeidet. 

3. Avklarer ansvars- og oppgavedeling mellom Vestby 
kommune og SFR IKS når det gjelder administrative 
oppgaver. 

4. Sikrer en tilstrekkelig rensekapasitet for avløpsvann som 
bidrar til etterlevelse av utslippskrav, i samsvar med lov og 
forskrift, utslippstillatelse og statlige pålegg. 

5. Sikrer at kommunens arbeid med eieroppfølging er i 
samsvar med gjeldende politiske vedtak og de 
anbefalinger som gjelder for god eierstyring av 
kommunalt eide selskaper. 

2013 Forvaltningen av  
Kommunens eierinteresser 

1. Kommunestyret bør revidere eiermeldingen oftere. 
2. Det bør tas initiativ til at selskapene legger større vekt på å 

utvikle eierstrategier. 
3. Kommunestyret bør vurdere om ordfører og andre 

medlemmer av kommunestyret skal ha styreverv i 
selskapene. 

4. Nominasjonsprosessen til styrene bør vurderes i forhold til 
målet om å få god kompetanse i forhold til selskapets 
særpreg. 

5. Rapporteringsrutinene til kommunestyret om Follorådets 
arbeid innen bl.a. eierskapspolitikken bør vurderes. 

 
Endret/tilføyd av kontrollutvalget: 
Pkt. 1: Kommunestyret bør revidere eiermeldingen annethvert 
år.  
Pkt. 3: Kommunestyret bør normalt ikke velge medlemmer av 
formannskapet til styreverv i selskapene. 
Nytt pkt. 6: Kommunestyret bør vurdere å nedsette en gruppe 
for å forberede eierskapssaker for kommunestyret og vurdere å 
opprette en valgkomite når valg av representanter til 
generalforsamlinger/representantskap og selskapsstyrene skal 
foretas. 
Nytt pkt. 7: Eierstyring bør være et eget punkt i 
folkevalgtopplæringen. 

 
 
5 Forslag til eierskapskontroller 
På bakgrunn av de analyser og risikovurderinger som er gjennomført, vil FIKS/Vikus 
anbefale at det gjennomføres eierskapskontroll innen følgende:  
 
Prosjekt Tema 
Eierskapsforvaltning  
(overordnet) 

• System og rutiner for oppfølging av eierskap 
o Eiermelding 
o Eierstrategi 
o Selskapsavtaler, vedtekter, samarbeidsavtaler etc. 
o Eieroppfølging 

• Rutiner for valg av eierrepresentanter til selskapets organ 
• Opplæring av eierrepresentanter til selskapets organ 
• Rapportering til kommunestyret 
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Arkivsak-dok. 20/00312-1 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.10.2020 

PS 38/20 BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET 2021 

Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Kontrollutvalget anbefaler at kr. 1.614.500,- inkl. mva. bevilges som
budsjettramme for kontrollarbeidet for 2021.

Budsjett 2021 

Kontrollutvalget 132.000 

Sekretariatet 295.000 

Regnskapsrevisjon 575.000 

Forenklet etterlevelseskontroll 62.500 

Forvaltningsrevisjon 550.000 

Sum kontrollarbeidet 1.614.500 

2. Kontrollutvalgets oversender saken til rådmann for videre behandling i
formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag følger
formannskapets innstilling til kommunestyret.

Vedlegg:  
Reglement for godtgjørelser i folkevalgte organer i Vestby kommune 

Saksframstilling: 

Lovgrunnlag 
• Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 (Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av

budsjettet for kontrollarbeidet)

Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 så skal kontrollutvalget utarbeide 
forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til 
budsjettramme for kontrollarbeidet skal følge formannskapets innstilling til 
kommunestyret. Budsjettforslaget er delt inn i kontrollutvalgets egen virksomhet, 
sekretariatsfunksjonen og revisjonen. 



38/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 - 20/00312-1 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 : Budsjett for kontrollarbeidet 2021

 

  
2 

Kontrollutvalgets egen virksomhet  
Disse postene består av kontrollutvalgets godtgjørelser, andre driftsutgifter og 
abonnementer. Det er også budsjettert for kurs/opplæring og uforutsette oppgaver. 
Utgiftene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelse på 
kurs/opplæring. For 2021 legges det til grunn 7 møter.  
 
Møtegodtgjørelse  
I henhold til Vestby kommunes reglement for godtgjøring til folkevalgte, vil 
kontrollutvalgsmedlemmene få en fast godtgjøring lik 1% av ordførerens godtgjøring. 
Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjøring. 
Ordførerens godtgjørelse tilsvarer stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Fra 1. mai 
2019 utgjør stortingsmedlemmers godtgjørelse 987 997,- per år. Ordførers 
godtgjørelse vil da også utgjøre kr. 987 997,- per år. Det er ikke blitt foretatt 
justeringer gjeldende fra 1.mai 2020.  
 
Legger en satser for godtgjørelse til grunn, vil kontrollutvalgets leder ha en fast 
godtgjørelse på kr. 19.760,-. Øvrige medlemmer i kontrollutvalget vil ha en fast 
godtgjørelse på kr. 9.880,-.  
 
Møtegodtgjørelse for kontrollutvalgets medlemmer for 2021 vil etter dette utgjøre: 
Funksjon Pr møte Årlig Sum 

Utvalgets leder  19.760 19.760 

Utvalgets 
medlemmer (4) 

 39.520 39.520 

Til sammen   59.280 

 
Andre driftsutgifter  
Utvalget har vanligvis deltatt på NKRFs årlige kontrollutvalgskonferanse i 
januar/februar.  
 
Kontrollutvalget er medlem av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). Medlems-
kontingent for 2021 vil utgjøre kr 9.000,-  
Gjennom sitt medlemskap får kontrollutvalget medlemsinfo samt tilbud om deltakelse 
på FKTs arrangement, herunder FKT årsmøte og fagkonferanse.  
 
Konferansene er viktig for opplæring og impulser til kontrollutvalgene. 
Det foreslås at det settes av midler for at alle faste medlemmer kan delta på minst en 
konferanse i 2021. I tillegg inngår det i summen annen opplæring, som f.eks. en 
dagsamling for kontrollutvalgene. 
 
Kontrollutvalget bør vurdere abonnement på Kommunal rapport, Vestby avis/Moss 
avis eller fagtidsskriftet Kommunerevisoren. 
 
 
Sekretariatsfunksjonen  
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS startet opp 1.7.2020. Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat er fusjonert inn i det nye selskapet. Representantskapet i 
selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og dette blir etter planen behandlet 
i representantskapets møte i november. Foreløpig foreligger kun administrativt 
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forslag som vil bli forelagt selskapets styre (som ble valgt i representantskapets møte 
10.9.2020).  
For Vestby kommune utgjør budsjettet kr 295.000,- for 2021. Dersom det skulle bli 
noen endringer i budsjettet for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS og Vestby 
kommunes andel i forbindelse med styrets behandling, vil sekretariatet informere om 
dette. 
 
 
Revisjonen  
Regnskapsrevisjon 
Vestby kommune har en avtale om kjøp av revisjonstjenester med Deloitte AS. 
Avtalen gjelder for perioden 15. juni 2017 til og med 30. april 2019, med opsjon for 
oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år. 
 
Kommunestyret vedtok 10.02.2020 i sak 9/20 Forlengelse av avtale med 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor å benytte seg av 2.opsjon til å fornye avtalen 
med Deloitte AS som regnskapsrevisor med ett år fra 01.05.2020 til 30.04.2021 og 
fullføre revisjonen av regnskapsåret 2020. 
 
Regnskapsrevisjon omfatter oppgaver som fremgår av revisjonsplanen. Planen vil bli 
lagt frem som egen sak for kontrollutvalget 
Det foreslås at pris for regnskapsrevisjon for 2021 indeksreguleres i forhold til 2020. 
Kjøp av revisjonstjenester for 2021 foreslås budsjettert med kr. 575 000, inkl. mva. 
Det bemerkes at kommunen får refundert mva.-utgiftene. 
Det understrekes at det er rådmannen som er ansvarlig for kontrakten med Deloitte 
AS og at dette er et anslag for å gi et grovt bilde av kostnadene. 
 
Forvaltningsrevisjon 
Vestby kommune har valgt å konkurranseutsette forvaltningsrevisjon årlig. 
Forvaltningsrevisjon 2021 skal settes ut på anbud. Det foreslås at kontrollutvalget 
innstiller om valg av prosjekt og valg av leverandør når kommunestyrets 
budsjettvedtak foreligger. 
 
Ordningen med to prosjekter per år foreslås videreført i 2021. Med utgangspunkt i 
pristilbudene mottatt i 2019 samt endring i konsumprisindeks på tjenester, settes det 
av kr 550 000,- inkl. mva. til formålet. Det bemerkes at kommunen får refundert mva.-
utgiftene. 
 
Andre tjenester  
Andre tjenester er de tjenester som verken er regnskapsrevisjon eller 
forvaltningsrevisjon, herunder særattestasjoner, blant annet bekreftelse av 
kommunens grunnlag for krav om momskompensasjon. I tillegg kommer faglig 
veiledning, eventuelle undersøkelser som revisjonen utfører, møter i kommunestyret, 
kontrollutvalget osv. Så langt det er forenlig med revisors oppgaver som kommunens 
revisor og kontrollutvalget er inneforstått med dette, vil revisor også kunne utføre 
administrativ bistand etter nærmere avtale med administrasjonen. Det budsjetteres 
ikke med utgifter til veiledning mv. Det forutsettes at dette eventuelt blir budsjettert av 
rådmannen.  
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Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen inngår også i andre 
tjenester. Dette er en ny, lovpålagt oppgave for revisor som trådte i kraft med ny 
kommunelov høsten 2019. Denne oppgaven var ikke omfattet av 
konkurransegrunnlaget da det ble inngått avtale med Deloitte AS. Oppgaven vil bli 
utført basert på timepris. For 2021 budsjetteres det med kr 62.500,- inkl. mva. til 
gjennomføring av forenklet etterlevelseskontroll. Det bemerkes at kommunen får 
refundert mva.-utgiftene. 
 
 
Avsluttende kommentar 
Vestby kommune må i løpet av vinteren 2020/2021 vurdere valg av revisjonsordning 
da dagens avtale med regnskapsrevisor løper ut 30.04.2021. Det er igangsatt arbeid 
med utarbeidelse av sak som vil bli fremlagt for kontrollutvalget i løpet av høsten 
2020. 
 
 
Totalt  
Det samlede budsjettforslaget for 2021 er som følger: 
 
 Poster Budsjett 2021 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 59.280 

 Arbeidsgiveravgift (14,1 %) 8.358 

 Møteutgifter (lokaler, servering etc.) 5.000 

 Medlemskap FKT 9.000 

 Kurs og opplæring 50.000 

 Sum 131.638 

   

Sekretariatet  295.000 

   

Revisjonen Regnskapsrevisjon 575.000 

 Forvaltningsrevisjon  550.000 

 Forenklet etterlevelseskontroll 62.500 

 Sum 1.187.500 

   

SUM  1.614.138 

 



38/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 - 20/00312-1 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 : Reglement for godtgjørelser i folkevalgte organer i Vestby kommune

1 
 

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I VESTBY KOMMUNE.  
Ajour pr 1. august 2019. 
 
Kapitel 1 Ordfører.  
§ 1 – 1 Godtgjøring.  
Godtgjøring til ordfører på heltid settes til 100 % av stortingsrepresentantenes 
godtgjøring til enhver tid.  
 
§1 – 2 Varighet av godtgjøringen.  
Godtgjøring ytes fra og med fra 1.oktober i valgåret. Ved fratredelse som ordfører 
etter et kommunestyrevalg ytes godtgjøring til og med oktober måned og deretter 
inntil tre måneder.  
Fratredende ordfører er forpliktet til å bistå den påtroppende ordfører med å sette seg 
inn i vervet.  
Dersom fratredende ordfører mottar annen lønn eller godtgjøring etter 1.januar etter 
kommunestyrevalget fra annen oppdragsgiver eller arbeidsgiver, avkortes 
ordførergodtgjøringen i januar i samme forhold som annen lønn eller godtgjøring 
mottas. Avkorting foretas ikke i annen godtgjøring som folkevalgt.  
 
§1 – 3 Pensjonsordning.  
Ordføreren meldes inn i kommunens pensjonsordning.  
 
§1 – 4 Utgiftsdekning.  
Ordføreren gis en årlig utgiftsdekning på 1,5% av ordførerens godtgjøring til 
representasjonsoppgaver.  
 
Kapitel 2 Varaordfører.  
§ 2 – 1 Godtgjøring.  
Godtgjøring til varaordfører settes til 15 % av ordførerens godtgjørelse.  
 
§2 – 2 Fungering som ordfører.  
Dersom varaordføreren fungerer som ordfører i mer enn syv dager, gis godtgjøring 
som ordfører for hele fungeringsperioden.  
 
Kapitel 3 Andre verv med fast godtgjøring.  
 
§3 - 1 Verv som formannskapsmedlem.  
Formannskapets medlemmer – med unntak av ordfører - får en fast godtgjøring lik 8 
% av ordførerens godtgjørelse. Denne godtgjøringen dekker både vanlige møter og 
deltakelse på seminarer m.v. der vedkommende møter i egenskap av medlem av 
formannskapet.  
 
§3-2 Verv som partssammensatt utvalgsmedlem – PSU.  
Partssammensatt utvalgsmedlemmer - med unntak av ordfører - får en fast 
godtgjøring lik 1% av ordførerens godtgjøring.  
Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjøring.  
Dersom PSU er personidentisk med formannskapet, bortfaller den faste 
godtgjøringen, dog slik at medlemmene - med unntak for ordfører og varaordfører - 
får en møtegodtgjøring lik 0,10 % av ordførerens godtgjøring pr. møte som avholdes 
uavhengig av formannskapets møte.  
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§3-3 Verv som plan- og miljøutvalgsmedlem – PLM.  
Plan- og miljøutvalgsmedlemmer - med unntak av ordfører - får en fast godtgjøring lik 
1,5% av ordførerens godtgjøring.  
Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjøring.  
 
§3-4 Verv som medlem av kontrollutvalget – KU.  
Kontrollutvalgsmedlemmer får en fast godtgjøring lik 1% av ordførerens godtgjøring.  
Lederen av utvalget får dobbel fast godtgjøring.  
 
§3 – 5 Gruppeledere.  
Alle gruppeledere i kommunestyret får en fast godtgjøring lik 1 % av ordførerens 
godtgjørelse. I tillegg avsettes det en pott på 3% av ordførers godtgjørelse til alle 
gruppeledere. Denne potten fordeles til gruppeledere i kommunestyret etter antall 
kommunestyrerepresentanter det enkelte parti har.  
 
§3-6 Bortfall av godtgjøring.  
Alle medlemmer av politiske organer - med unntak av ordfører - som har en fast årlig 
godtgjøring, får ved forfall en reduksjon i godtgjøringen med 0,10 % av ordførerens 
godtgjøring pr. møte.  
Ved forfall fra mer enn to tredeler av møtene i organet bortfaller den faste 

godtgjøringen. 

Kapitel 4 Møtegodtgjøring.  

§ 4-1 Alminnelig møtegodtgjøring.  
Medlemmer og varamedlemmer – med unntak av ordfører, varaordfører og 
medlemmer av utvalg med fast godtgjørelse - får en møtegodtgjøring lik 0,10 % av 
ordførerens godtgjørelse når de møter som representant.  
 
§ 4-2 Møtegodtgjøring for kommunestyremedlemmer 
Medlemmer og varamedlemmer – med unntak av ordfører og varaordfører – får en 
møtegodtgjøring lik 0,25% av ordføreres godtgjørelse når de møter som 
representant. 
 
§ 4-3 Møtegodtgjøring til ledere.  
Ledere av nemnder, utvalg og komitéer - med unntak av ordfører - gis dobbel 
møtegodtgjørelse.  
Tilsvarende godtgjøring gis den som leder møtene i lederens fravær.  
 
 
§ 4-4 Særlig møtegodtgjøring.  
Dersom et møte i kommunestyret, i formannskapet, i en nemnd, i en komité m.v. 
varer i over fire timer, gis den møtende representanten - med unntak av ordfører - en 
særlig godtgjøring lik 0,10 % av ordførerens godtgjørelse.  
 
§ 4-5 Godtgjøring til medlemmer i egne rettssubjekter.  
Medlem valgt av kommunestyret til et selskapsorgan i et rettssubjekt som kommunen 
eier eller delvis eier, og hvor selskapet ikke yter godtgjøring til medlemmene i ett eller 
flere av selskapsorganene, gis godtgjøring i samsvar med bestemmelsene i § 4 – 1 
og § 4 – 3.  
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§ 4-5 Godtgjøring for andre møter:  
Medlem valgt av kommunestyret til andre organer, interkommunale møter, 
regionmøter og lignende, hvor organet selv ikke yter godtgjøring gis godtgjøring i 
samsvar med bestemmelsene i § 4 – 1 og § 4 – 3.  
 
Kapitel 5 Dekning av utgifter.  
§ 5-1 Tapt arbeidsinntekt.  
Legitimert tap i arbeidsinntekt dekkes etter regning. For arbeidstaker må skriftlig 
attestasjon fra arbeidsgiver foreligge. For selvstendig næringsdrivende må 
revisorbekreftet regnskap for siste regnskapsår fremlegges.  
 
§ 5-2 Telefon.  
Ordfører mottar årlig en godtgjørelse på 11.000 kr for å dekke alle kostnader til 
mobiltelefon, utstyr, abonnement og trafikk. Godtgjørelsen lønnsinnberettes, og 
utbetales månedlig. Ordførerens telefongodtgjøring justeres årlig i forhold til forrige 
års økning i konsumprisindeksen. 
 
§ 5-3 Dataverktøy.  
Kommunestyrerepresentanter, første vararepresentant til alle grupper, andre 
vararepresentant til grupper med mer enn fem medlemmer og tredje 
vararepresentant til grupper med mer enn ti medlemmer disponerer kommunal 
bærbar pc til politisk arbeid. Representanter eller vararepresentanter med 
dokumentasjon på særskilte behov for papirutgave får det.  
 
§ 5-4 Aviser.  
Kommunestyrerepresentantene får dekket abonnementskostnadene for én lokalavis 

etter eget valg. 

§ 5-5 Skyssutgifter.  

Skyssutgifter dekkes etter statens satser. Utgifter til kjøring med egen bil dekkes til 
alle møter i kommunale organer og reiser i forbindelse med ekskursjoner innen 
kommunen og regionen.  
For lengre reiser avtales det spesielt.  
 
§ 5-6 Utgifter til barnepass.  
Utgifter til pass av barn under 12 år eller andre som trenger omsorg i hjemmet i 
forbindelse med kommunale møter dekkes med inntil kr. 250,- pr. møte etter regning.  
 
 
§ 5-7 Godtgjøring til ledsager.  
Til nødvendig ledsager for funksjonshemmede medlemmer/varamedlemmer som 
møter i kommunale styrer og komiteer, gis møtegodtgjørelse etter regelen i kapitel 4 
og dekning av utgifter etter reglene i kapitel 5.  
 
§ 5-8 Andre utgifter.  
Andre utgifter som folkevalgte har på grunn av sitt verv, bl.a. til bruk av drosje, kan 
dekkes etter særskilt vurdering.  
 
Kapitel 6 Tolking av reglementet m.m.  
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§ 6 - 1 Tolking av reglementet.  
Formannskapet avgjør hvordan reglement skal forstås.  
Formannskapet kan i særlige tilfeller fravike reglementet.  
 
§ 6 - 2 Klage.  
En avgjørelse fattet av formannskapet kan klages inn for kommunestyret.  
 
Kapitel 7 Utbetaling av godtgjørelse.  
§ 7-1 Ordførerens godtgjøring.  
Ordførerens godtgjøring utbetales månedlig. Godtgjørelsen justeres med samme 
virkningstidspunkt som Stortingsrepresentantenes godtgjøring. 
 
§ 7 - 2 Øvrige godtgjøringer.  
Øvrige godtgjøringer utbetales to ganger i året - juni og desember. Grunnlaget 
justeres 1. juli hvert år. 
Uavhengig av de fastsatte utbetalingstidspunktene for godtgjøringer kan den enkelte 
representant kreve å få utbetalt tapt arbeidsfortjeneste.  
 
§ 7 - 3 Særlige tilfeller.  
I særlige tilfeller kan andre ordninger avtales for den enkelte representant. 
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Arkivsak-dok. 20/00222-2 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 15.10.2020 

PS 39/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
. 

Saksframstilling: 

Referatsaker (RS): 

Orienteringssaker (OS): 

OS 16/20 Protokoll Vestby KU 10.09.2020 (vedlagt) 
OS 17/20 Vannområdet Morsa Årsmelding 2019 (vedlagt) 
OS 18/20 Oppvekstprofil 2020 Vestby kommune (vedlagt) 
OS 19/20 Svar på spørsmål vedrørende spesialundervisning (vedlagt) 
OS 19/20 Innvilger ytterligere forlenget frist - Vedtak om farekartlegging 

og prøvetakingsplan (vedlagt) 
Vedlegg - Melding om rett til å klage (vedlagt) 
Vedlegg - Regelverk og rettigheter (vedlagt) 
Vedlegg - Tilbakemelding om oppfylt vedtak (vedlagt) 
Tilbakemelding om oppfylt vedtak (utførte tiltak) (vedlagt) 
Arbeid med å lukke vedtak etter tilsyn og anbefalinger til videre 
arbeid (vedlagt) 
Utsnitt av aktivtetsstyrende håndbok for vann (vedlagt) 
Oppdatering av internkontrollsystem og beredskapsplan for 
vannforsyning i Vestby kommune (vedlagt) 

OS 20/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr. 08.10.2020 (vedlagt) 
OS 21/20 Vestby KU Behandlede saker 2020, pr 08.10.2020 (vedlagt) 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 
 
Dato: 10.09.2020 kl. 17:00 
Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
Arkivsak: 20/00209 
  
Tilstede:  Marita Kristiansen (MDG) leder, Yngve Haugstvedt (H) 

nestleder, Lars Ivar Dahl (Bygdelista), Inger Heidi Francker 
(Ap), John Arne Kjenn (Sp) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Sjur Authen, rådmann (under Eventuelt) 

Cathrine Skjeltorp, RO-leder Skole (under Eventuelt) 
Trine Løvsjø, RO-leder Barnehage (under Eventuelt) 

  
Protokollfører: Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær 
  

 
 
Vestby, 10.09.2020 
 
 

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

Saker til behandling 

28/20 20/00232-1 Godkjenning av protokoll fra møte 17.juni 2020 3 

29/20 20/00229-1 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 4 

30/20 20/00222-1 Referat og orienteringer 5 

31/20 20/00223-1 Eventuelt 6 
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28/20 Godkjenning av protokoll fra møte 17.juni 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Vestby kommune 10.09.2020 28/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Protokollen fra møte 17.juni 2020 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Leder viste til protokollen. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra møte 17.juni 2020 godkjennes. 
 
[Lagre]  
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29/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Vestby kommune 10.09.2020 29/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024. 
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget gjennomgikk planen. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
«Saken utsettes. 
Leder og sekretær får i oppdrag å utdype nye forslag til neste møte.» 
 
Votering 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Saken utsettes. 
Leder og sekretær får i oppdrag å utdype nye forslag til neste møte. 
 
 
[Lagre]  
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30/20 Referat og orienteringer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Vestby kommune 10.09.2020 30/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Referatsaker (RS):  

 
Orienteringssaker (OS):  
 
OS 14/20 Øst 110 sentral IKS Årsmelding og årsregnskap 2019 
  
OS 15/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr 03.09.2020 
 Kontrollutvalget besluttet å beramme følgende møter:  

• 15.oktober 2020 kl. 17:00 

• 5.november 2020 kl. 17:00 

• 10.desember 2020 kl. 17:00 
Oversikten ble endret i samsvar med de innspill som fremkom i møtet. 

 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
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31/20 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Vestby kommune 10.09.2020 31/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
 
Oppfølging av avvik innen barnehage og skole 
Skolesjef Cathrine Skjeltorp og barnehagesjef Trine Løvsjø orienterte og svarte på 
spørsmål med utgangspunkt i følgende problemstillinger: 
 
1. Et barn trenger spesialpedagogiske tiltak. Det blir dessverre oppdaget senere enn 

det som hadde vært ønskelig. Hvordan tar kommunen da fatt i en slik 
problemstilling? 

2. Et barn trenger spesialpedagogiske tiltak, og er tildelt dette. Hvordan følger 
kommunen opp at tiltaket er adekvat og tilstrekkelig for barnet, og hvordan følges 
det opp dersom hele eller deler av tiltakspakken faller bort? 

3. Hvilke rutiner har vi i Vestby, hvis et barn i barnehagen eller i skolen faller utenfor 
det sosiale miljøet, og hvordan evalueres aktuelle tiltak? Hva gjelder spesifikt for 
mobbing og/eller diskriminering?  

 
Kontrollutvalget ønsker å få tilsendt et skriftlig notat basert på orienteringen om 
Oppfølging av avvik innen barnehage og skole. 
 
 
Høring - Gjeninnføring av midlertidig lovgivning om fjernmøte 
Leder tok opp saken og viste til utsendt høringsforslag. 
 
Kontrollutvalget støttet forslaget til gjeninnføring av midlertidig lovgivning om 
fjernmøte. 
 
 
Brudd på drikkevannsforskriften 
Sekretær delte ut artikkel fra Vestby avis hvor Mattilsynet varsler tvangsmulkt til 
kommunen på bakgrunn av brudd på drikkevannsforskriften. 
 
Kontrollutvalget ber om å få oversendt Mattilsynets brev samt kommunens skriftlige 
tilbakemelding. 
 
Votering  
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
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1. Kontrollutvalget ønsker å få tilsendt et skriftlig notat basert på orienteringen om 
Oppfølging av avvik innen barnehage og skole. 

2. Kontrollutvalget støttet forslaget til gjeninnføring av midlertidig lovgivning om 
fjernmøte. 

3. Kontrollutvalget ber om å få oversendt Mattilsynets brev samt kommunens 
skriftlige tilbakemelding. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:58. 
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Årsmelding for 2019 
 
 
Formål 
Vannområdeutvalget Morsa skal være et aktivt samarbeidsorgan for lokale og regionale myndigheter 
og andre interessenter i vassdraget for å forbedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget og 
kystområdene fra Saltnes i Råde til Drøbak i Frogn. I henhold til EUs Rammedirektiv for vann skal 
Morsa bidra til helhetlig vannforvaltning. Dette krever aktiv samordning av tiltak og virkemidler 
mellom alle berørte sektorer og myndigheter. 
 
Partnere i vannområdeutvalget 
Kommunene Ski, Enebakk, Hobøl, Spydeberg, Våler, Moss, Rygge, Råde, Vestby, Ås og Frogn, 
fylkesmannen i Oslo og Viken, fylkeskommunene i Akershus og Østfold, Statens vegvesen, 
Mattilsynet og NVE.  
Følgende brukerinteressene er representert som observatører: Østfold og Akershus bondelag, Forum 
for Natur og Friluftsliv i Østfold, Vansjø grunneierlag og MOVAR.  
 
Styrets sammensetning til oktober 2019 
Reidar Kaabbel - leder (Våler kommune), Tom Anders Ludvigsen - nestleder (Vestby kommune), Olav 
Breivik (Hobøl kommune), Hanne Tollerud (Moss kommune), Øystein Slette (Enebakk kommune), 
René Rafshol (Råde kommune), Petter Schou (Spydeberg kommune), Inger-Lise Skartlien/Hans Jørn 
Rønningen (Rygge kommune), Ola Nordal (Ås kommune), Odd Haktor Slåke (Frogn kommune), Hanne 
Opdan (Ski kommune), May Hansen (Østfold fylkeskommune), Jon Schøning Lie (Akershus 
fylkeskommune), Håvard Hornnæs (Fylkesmannen i Østfold), Trond Løfsgaard (Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus), Odd Arne Haarseth (NVE), Ola Rosing Eide (Statens vegvesen), Sarita Winsevik 
(Mattilsynet). 
 
Styrets sammensetning fra oktober 2019 
Reidar Kaabbel - leder (Våler kommune), Tom Anders Ludvigsen - nestleder (Vestby kommune, 
Hanne Tollerud (Moss kommune), Hans Kristian Solberg (Enebakk kommune), René Rafshol (Råde 
kommune), Kathrine Hestø Hansen (Indre Østfold kommune), Ola Nordal (Ås kommune), Hans 
Kristian Ranaas (Frogn kommune), Hanne Opdan (Nordre Follo kommune), May Hansen (Østfold 
fylkeskommune), Jon Schøning Lie (Akershus fylkeskommune), Håvard Hornnæs og Trond Løfsgaard 
(Fylkesmannen i Oslo og Viken), Odd Arne Haarseth (NVE), Ola Rosing Eide (Statens vegvesen), Sarita 
Winsevik (Mattilsynet). 
 
Observatører 
Svend Arild Uvaag (Østfold bondelag), Svein Bjerke (Akershus bondelag), Øivind Paulshus (Vansjø 
grunneierlag), Johnny Sundby (MOVAR), samt representant fra Forum for Natur og Friluftsliv i Østfold. 
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Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling 
Utvalget har én ansatt, daglig leder Carina Rossebø Isdahl, som er formelt ansatt i Våler kommune. I 
2019 besto styret av 18 personer hvorav 13 menn og 5 kvinner frem til oktober. Fra oktober besto 
styret av 16 personer hvorav 11 menn og 5 kvinner. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette 
spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Styret mener arbeidsmiljøet er tilfredsstillende, og det har 
ikke vært skader eller ulykker i 2019. 
 
Ytre miljø 
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. 
 
Økonomi 
Økonomien til Vannområdeutvalget Morsa er tilfredsstillende.  
 
Vannområdet fikk tildelt kr. 237.500,- fra Miljødirektoratet via Vannregionmyndigheten. Østfold 
fylkeskommune bidro med kr. 195.106,- til drift av Morsa i 2019, samt kr. 50.000,- i midler til støtte 
til informasjon og kommunikasjon. Akershus fylkeskommune bidro med kr. 115.000,-.  Ordinære 
inntekter fra kommunene er i henhold til budsjett, mens renteinntekter og tildelinger fra 
fylkeskommunene ble høyere enn budsjettert. 
 
Vannområdet ble i 2017 innvilget kr 64.000 fra Fylkesmannen i Østfold til å gjennomføre 
vannmiljørådgivning i landbruket. Prosjektet ble sluttutbetalt fra Morsa i 2018. Midlene  
(kr. 61.024,-) ble innbetalt til Morsa fra Fylkesmannen i 2019.  
 
Vannområdet fikk i 2018 tildelt kr 260.000,- fra Miljødirektoratet til å gjennomføre et prosjekt om 
fordrøyningsdammer i samarbeid med vannområdene Glomma sør, Haldenvassdraget og Øyeren. 
Prosjektet er ferdigstilt og sluttutbetalt i 2019.  
 
Vannområde Morsa har fått tildelt midler fra Fylkesmannen til overvåkning i tillegg til innbetalinger 
fra kommunene. Overskudd er avsatt på overvåkningsfond. 
 
Vannområde Morsa fikk i 2017 overført kr. 4.575.784,- fra Rygge kommune. Dette er midler Morsa-
prosjektet fikk tildelt fra Husbanken i 2003 for å etablere en støtteordning til husstander med 
vanskelig økonomi, som var pålagt å oppgradere avløpsløsningen sin. Det ble i 2018 utarbeidet og 
startet prosess for vedtak av retningslinjer for ordningen. Første søknadsrunde for innbyggere i 
Morsa ble gjennomført i 2019, og det ble utbetalt kr. 300.000,- til Morsa-kommuner for videre 
utbetaling til innvilgede søknader.  
 
Driftsfondet ble tilført kr 788.510,- i 2019, og hadde en saldo på kr 3.994.391,99 per 31.12.2019. 
Egenkapitalen til Vannområdeutvalget Morsa er god og styret mener det er riktig å legge forutsetning 
om fortsatt drift til grunn for avleggelse av årsregnskapet for 2019.  
 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn 
ved utarbeidelse av årsregnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av 
Vannområdeutvalget Morsa sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 
 
Regnskap og revisjon utføres av Våler kommune.  
 
Garminfondet 
Vannområdeutvalget Morsa inngikk i 2008 en kontrakt med bedriften Belanor AS i Rygge, og det ble 
gitt totalt kr 1 000 000 over tre år til Garminfondet. Fondet skal støtte tiltak som bedrer 
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vannkvaliteten. Resterende midler på Garminfondet, kr 201 404,-, er avsatt til et erosjonssikrings-
prosjekt i regi av NVE i Kråkstadelva.  
 
Avløpstiltak 2019 
I Vansjø-Hobølvassdraget har de fleste av boligene som ikke var tilknyttet offentlig avløpsnett i 1999 
oppgraderte/godkjente renseløsninger. Det gjenstår fortsatt noen anlegg som ikke er oppgradert, 
hvorav noen har fått utsettelse og noen ikke har etterfulgt pålegg. Kommuner som har vært tidlig ute 
med opprydding i avløp spredt opplever nå at noen av de første anleggene som ble etablert er 
utdaterte og må oppgraderes på nytt.  
 
I områder med avrenning til kysten er de fleste kommunene godt i gang med å gjennomføre tiltak for 
boliger/fritidsboliger som ikke har tilfredsstillende avløpsløsning. Kommunene er avhengig av 
administrativ kapasitet for å følge opp arbeidet på en god måte. 
 
Vannområde Morsa har også i samarbeid med vannområdene Glomma sør, Haldenvassdraget og 
Øyeren startet flere prosjekter for å få bedre kunnskap og bedret forvaltning av separate 
avløpsanlegg. I 2019 ble det jobbet aktivt med et felles prosjekt om å revidere lokale forskrifter for 
separate avløpsanlegg. 
 
Jordbrukstiltak 2019 
Regionalt forskriftskrav om at 60 % av kornarealet på hvert enkelt foretak ikke skulle jordarbeides om 
høsten ble opphevet i 2013. I tillegg gis det ikke lengre tilskudd gjennom RMP til ingen/utsatt 
jordarbeiding om høsten til arealer i erosjonsklasse 1 i Morsa. Andel jordbruksareal som lå i stubb 
over vinteren i 2019 var 69 % for Vansjø-Hobølvassdraget til Storefjorden, 50 % for arealene til vestre 
Vansjø, 21 % for arealer til kystbekker i planperiode 1 og 52 % for arealer til kystbekker i planperiode 
2. Selv om det var en større andel areal i stubb i 2019 enn året før, har det vært en betydelig nedgang 
i stubbareal i Vansjø-Hobølvassdraget, og spesielt til vestre Vansjø, etter forskriftsendringen og at det 
ikke lengre ble gitt tilskudd i erosjonsklasse 1 fra og med 2013. For arealer til kystbekker i 
planperiode 2 er det en tendens med økt oppslutning om stubb og andre miljøtiltak i landbruket som 
motvirker avrenning.   

Ordningen med miljørådgivning er videreført i Follo. Landbrukskontoret i Follo har også gjennomført 
et prosjekt med oppfølging av etablerte fangdammer, med prosjektstøtte fra Morsa.  
 
Ordningen med miljøavtaler til vestre Vansjø er opphevet fra 2019, og erstattet med nye ordninger 
for miljøavtaler inndelt i trinn 1 og 2. Det har vært svært liten oppslutning rundt de nye 
miljøavtalene.  

Vannområdet har bidratt inn i fylkesmannens prosess med rullering av RMP, og utarbeidelse av nye 
forskrifter for regionale miljøkrav i landbruket.  

XXXX, 2020 

-------------------------      --------------------------- 

Reidar Kaabbel       Tom Anders Ludvigsen 
Styreleder       Nestleder 
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Vannområdeutvalget Morsa Resultatregnskap 2019        
 

       
MORSA Regnskap, Balanse og Fond.   2018 2019  

   
            
Statlig tildeling Miljødirektoratet   445 834,00 237 500,00  

   

Deltagerinntekter 
  

1 617 552,00 1 758 
399,00 

 
   

Innbetaling kommuner, overvåking Prosjekt 917 787,00 846 046,00  
   

Tilskudd overvåking , Fylkesmannen i Oslo og Viken Prosjekt 475 000,00 645 000,00  
   

Tilskudd overvåking, Fylkesmann Oslo og Viken Prosjekt 100 000,00    
   

Tilskudd vannmiljørådg. Østfold Prosjekt 20 885,10    
   

Tilskudd, Statlig del FoU-prosjekter avløp Prosjekt 600 000,00    
   

Tilskudd, Fordrøyningdammer Prosjekt 260 000,00    
   

Tilskudd Østfold fylkeskommune  Prosjekt   50 000,00  
   

Overskudd prosjekt fordrøyningsdammer     388,87     
Inntekt fra landbruksdirektoratet, klima og miljøprogram Prosjekt   40,33  

   
Diverse refusjoner   54 969,00 6 710,00  

   
Refusjon merverdiavgiftskompensasjon   393 745,25 387 740,02  

   
Renteinntekter   194 612,93 284 097,42  

   

SUM 
  

5 080 385,28 4 215 
921,64 

 
   

         
   

Lønn, sosial utgifter Note 1 901 034,74 909 178,93  
   

Bil/møte/   25 222,14 16 660,87  
   

Regnskap/Revisjon/tjenester/kontor/telefongodtgjørelse   112 518,56 187 602,40  
   

Seminarer, møter, ekskursjoner   68 153,14 76 591,35  
   

Utstyr PC  
  

                       
-       

   
Bøker, rapporter, kontormateriell   300    

   
Merverdiavgift   393 745,25 387 740,02  

   

                           
-       

   

SUM 
  

1 500 973,83 1 577 
773,57 

 
   

            
Info tiltak   2 638,40 32200  

   
Prosjekter i kommunene   70 000,00 116 392,00  

   
Innleid konsulent        

   
Barn og unge   60 000,00 60 000,00  

   
Avsatt til fond, jubileumskonferanse     150 000,00  

   
SUM   132 638,40 358 592,00  
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Utbetalt Overvåkning Prosjekt 1 404 684,24 1 171 
797,47 

 
   

Utbetalt, Garmin Prosjekt         
Utbetalt, Prosjekt "Vester Vannsjø" Prosjekt 83 592,00    

   
Utbetalt, Klima og Miljøprogram Prosjekt      

   
Utbetalt , Fiskevandringshinder i Høler Prosjekt 26 800,00       
Utbetalt Overvannshåndtering Prosjekt 103 223,50    

   
Utbetalt, Fou-prosjekter avløp Prosjekt 600 000,00       
Utbetalt, Vannmiljørådgivning Østfold Fordring 20 885,10    

   
Utbetalt Morsa-midler     300 000,00  

   
Utbetalt, fordrøyningsdammer     260 000,00  

   

SUM Prosjekter 
  

2 239 184,84 1 670 
813,80 

 
   

            
Fond overvåkning   88 102,76 319 248,53  

   
Fond Fiskevandringshinder i Hølen   -26 800,00    

   
Fond Vestre Vannsjø   -84 800,00    

   
Fond overvannshåndtering   -98 950,00    

   
Fond Fordrøyningsdammer   260 000,00 -260 000,00     
Fond Morsa - Husbanken     -300 000,00  

   
Fond jubileumskonferanse        

   
SUM   137 552,76 -240 751,47  

   
            
Resultat inkl fond   1 070 035,45 788 510,07     
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Balanse  IB 2018   UB 2018  
   IB 2019   UB 2019 

 

                                       -                                            -     

        
 

 
Fordring                               -     0,-                                  -     0,-   
Fordring, Vannmiljørådiving 40 098,57 60 983,67 Note 2  60 983,67 0,- Note 2 

Bank 8 865 563,60 11 181 962,06   11 181 962,06 12 641 910,66  
Bank 24,07 24,54   24,54 23,94  

        
 

 
Sum Eiendeler 8 905 686,24 11 242 970,27   11 242 970,27 12641934,6  

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
 

 
Skyldig Våler kommune -911 976,40 127 719,42 Note 3  127 719,42 828 925,15 Note 3 

Vedtatt tilskudd, periodisert  90 000,00   90 000,00 90 000,00  

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
 

 
Sum Gjeld -911 976,40 217 719,42   217 719,42 918 925,15  

        
 

 
Garmin fond 201 404,00 201 404,00   201 404,00 201 404,00  
Overvåkning fond 2 694 078,20 2 782 180,96   2 782 180,96 3 101 429,49  
Fordrøyningsdammer  260 000,00   260 000,00 0  
Morsa - Husbanken 4 575 783,97 4 575 783,97   4 575 783,97 4 275 783,97  
Fond jubileumskonferanse        150 000,00  

        
 

 
IB Egenkapital  1 392 130,75 2 135 846,47   2 135 846,47 3 205 881,92  
Resultat 2018 743 715,72     1 070 035,45  

 
Resultat 2019  1 070 035,45 Note 5    788510,07 Note 5 

SUM EK 9 817 662,64 11 025 250,85   11 025 250,85 12 641 934,60  

        
 

 
        

 
      

SUM Gjeld EK 8 905 686,24 11 242 970,27 

  

11 242 970,27 12 641 934,60  
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Balanse                                   IB 2018   UB 2018  
   IB 2019   UB 2019 

 

                                       -                                            -     

        
 

 
Fordring                               -     0,-                                  -     0,-   
Fordring, Vannmiljørådgiving 40 098,57 60 983,67 Note 2  60 983,67 0,- Note 2 

Bank 8 865 563,60 11 181 962,06   11 181 962,06 12 641 910,66  
Bank 24,07 24,54   24,54 23,94  

        
 

 
Sum Eiendeler 8 905 686,24 11 242 970,27   11 242 970,27 12641934,6  

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
 

 
Skyldig Våler kommune -911 976,40 127 719,42 Note 3  127 719,42 828 925,15 Note 3 

Vedtatt tilskudd, periodisert  90 000,00   90 000,00 90 000,00  

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
 

 
Sum Gjeld -911 976,40 217 719,42   217 719,42 918 925,15  

        
 

 
Garmin fond 201 404,00 201 404,00   201 404,00 201 404,00  
Overvåkning fond 2 694 078,20 2 782 180,96   2 782 180,96 3 101 429,49  
Fordrøyningsdammer  260 000,00   260 000,00 0  
Morsa - Husbanken 4 575 783,97 4 575 783,97   4 575 783,97 4 275 783,97  
Fond jubileumskonferanse        150 000,00  

        
 

 
IB Egenkapital  1 392 130,75 2 135 846,47   2 135 846,47 3 205 881,92  
Resultat 2018 743 715,72     1 070 035,45  

 
Resultat 2019  1 070 035,45 Note 5    788510,07 Note 5 

SUM EK 9 817 662,64 11 025 250,85   11 025 250,85 12 641 934,60  

        
 

 
        

 
      

SUM Gjeld EK 8 905 686,24 11 242 970,27   11 242 970,27 12 641 934,60  
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Note 1: Godtgjørelse daglig leder og ledende personer        
 

       
Daglig leder er lønnet via Våler kommune.         
 

       
Skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon blir rapportert og utbetalt av Våler kommune og  
refundert av vannområdeutvalget Morsa.  
 

       
Daglig leder lønn 2019:  770.000,-       
 

       
Det er ikke utbetalt annen godtgjørelse eller honorar til ledende personer.      
        
        
Note 2: Kortsiktige fordringer               
                
  2019 2018           
Fylkesmannen i Østfold, Vannmiljørådgivning   60 983,67           
Våler kommune, mellomværende 828 925,15             
 

       
 

       
Note 3: Kortsiktig gjeld        
 

       
  2018 2019      
Våler kommune, mellomværende 217 719,42        
Periodisert stønad, fordrøyningdammer klima og miljø 90 000,00 90 000,00      
 

       
 

       
Note 4: Anleggsmidler        
 

       
Vannområdeutvalget Morsa har ingen anleggsmidler som er balanseført.      
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Note 5: Bundne fondsmidler/Egenkapital/Årets resultat   
 

     
 Inngående   Avsatt-/ Utgående  
Tekst balanse Tilskudd Utgifter brukt beholdning 
Garmin fond 201404                           -    201404 
Overvåkning fond 2782180,96 1491046 1171797,47 319248,53 3101429,49 
Morsa - Husbanken 4575783,97  300000                         -    4275783,97 
Fordrøyningsdammer 260000  260000 - 0 
Fond jubileumskonferanse  150000   150000 

      
   SUM bundne midler 31.12.2019  7728617,46 
Kortsiktig gjeld     90000 

    Årets resultat   
Egenkapital 3205881,92  788510,07  3994391,99 

      
      
     12641934,6 
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Oversikt over innbetalinger til drift og overvåking 2019. 
 
 
Innbetalinger til drift fra kommuner, fylkeskommuner og stat 
 

2019 

Statlig tildeling fra miljødirektoratet via vannregionmyndigheten 237 500 

Østfold Fylkeskommune 245 106 

Akershus Fylkeskommune 125 000 

Enebakk kommune 49 591 

Hobøl kommune 110 409 

Våler kommune 107 602 

Rygge kommune 184 326 

Råde kommune 86 081 

Moss kommune 293 798 

Ski kommune 115 088 

Spydeberg kommune 37 427 

Vestby kommune 197 986 

Frogn kommune 99 555 

Ås kommune 94 689 

 
 
Innbetalinger til overvåking fra kommuner og stat 2019 

Tildeling Fylkesmannen i Oslo og Viken overvåkning 645 000 

Enebakk kommune 33 064 

Hobøl kommune 73 612 

Våler kommune 71 741 

Rygge kommune 122 896 

Råde kommune 57 393 

Moss kommune 195 884 

Ski kommune 76 732 

Spydeberg kommune 24 954 

Vestby kommune 132 003 

Frogn kommune 66 376 

Ås kommune 63 132 

 
 
 
Vedlegg:  

- Uavhengig revisors beretning 2019 
- Rapportering årsplan 2019 
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Utgitt av:    

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo.   

E-post: oppvekstprofiler@fhi.no  

Ansvarlig redaktør: Camilla Stoltenberg  

Statistikken er hentet fra Kommunehelsa 
statistikkbank per august 2020, og er basert på 
kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2020  

Illustrasjon: FHI

Bokmål

Batch 0206202314.1206201245.2808201246.0309201608.07/09/2020 17:21

Formålet med 0–24-samarbeidet er å støtte og styrke 
samordning og samarbeid i fylker og kommuner, til 
beste for barn og unge og deres familier. 

Vestby
Et godt oppvekstmiljø er viktig for barn og unges utvikling. 
Oppvekstprofilen viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og 
kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø.   

Flere forhold har betydning for at barn og unge skal få en god oppvekst:

• At barn og unge føler tilhørighet og trygghet i familien, blant venner 
og i nærmiljøet. 

• At barn og unge får god tilknytning til skole og etterhvert 
arbeidsliv.  

• At barn og unge har god psykisk og fysisk helse.  

• At barn og unge med innvandrerbakgrunn har de samme 
mulighetene som andre jevnaldrende. 

• At familiens økonomi er trygg og forutsigbar og at familiens levekår 
er gode. 

Denne første oppvekstprofilen presenterer statistikk for disse fem 
forholdene i kommunen. I tillegg fins det supplerende statistikk og 
informasjon i Kommunehelsa statistikkbank. All statistikk må tolkes i lys av 
kunnskap om lokale forhold.

Årlige oppdateringer

Statistikkbanken blir løpende oppdatert, og det vil i framtida komme årlige 
utgaver av profilene.

Oppvekstprofilene er utarbeidet i samarbeid mellom fem ulike direktorater 
og Folkehelseinstituttet, på oppdrag fra 0–24-samarbeidet.

1   Oppvekstprofil for 3019 Vestby, 2020. Antall barn 0-17 år per 1. januar 2020:   4343
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Kommunen har virkemidler for å skape et godt 
oppvekstmiljø for barn og unge. Gode og trygge 
barnehager, skoler og nærmiljø er en del av dette. 
Kommunale virkemidler kan også bidra til 
økonomisk trygghet, god integrering og legge 
grunnlaget for god psykisk og fysisk helse. 

Kommunen bør vurdere virkemidler innenfor områder som er 
viktige for barn og unges oppvekst. Nedenfor omtales noen 
slike områder nærmere. 

Familie og nærmiljø

Unges oppvekst formes i stor grad av tilhørighet til ulike 
fellesskap, se figur 1. Familie og nære venner er viktig for 
barn og unge i alle aldre. I en trygg familie får barna omsorg 
og kjenner tillit, noe som er viktig når de senere i livet skal 
skape gode relasjoner til andre mennesker. Med økende alder 
får venner stadig større betydning. Gode vennskap med 
jevnaldrende kan fremme god helse og livskvalitet og 
beskytte mot negative forhold som mobbing og 
utestengning.     

I mange kommuner er det unge som har svak tilknytning til 
skole og arbeidsliv, og som heller ikke deltar i organiserte 
fritidsaktiviteter. Uten et godt nettverk og sosial støtte kan 
disse unge søke mot negative fellesskap som ytterligere 
svekker tilhørigheten til samfunnet.

b

Kommunen har virkemidler som kan bidra til at flest mulig barn 
og unge opplever trivsel og tilhørighet. Dette kan gjøres ved å 
styrke nærmiljøet, støtte frivillige organisasjoner, bidra til 
rimelige fritidstilbud, samt skape møteplasser, både for barn og 
unge og på tvers av generasjoner. Kommunen kan også tilby 
spesifikke tiltak for familier som har det vanskelig, for eksempel 
foreldreveiledningsprogrammer.

Skolegang 

Lesing og regning som grunnleggende ferdigheter er viktige 
redskaper for læring og utvikling i fagene og for å kunne delta i 
skole, samfunns- og arbeidsliv. Elever som presterer på laveste 
mestringsnivå på nasjonale prøver på 5. trinn har økt 
sannsynlighet for å ikke fullføre videregående opplæring.

Figur 2 viser frafall i videregående opplæring totalt og etter 
foreldrenes utdanningsnivå.

Alle elever har rett til et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 
læring. Mobbing og mistrivsel kan få alvorlige konsekvenser for 
elevenes psykiske og fysiske helse, skoleprestasjoner og sosialt 
samspill med andre. Det finnes en rekke virkemidler for å 
forebygge, avdekke og håndtere mobbing og mistrivsel.

Figur 2. Andelen som har sluttet i/ ikke bestått videregående 
opplæring, status fem år etter påbegynt opplæring. Totalt og 
etter foreldrenes høyeste utdanningsnivå (2016-2018). 

Hvordan planlegge for gode oppvekstvilkår?  

Figur 1. Arenaer for helsefremmende og forebyggende arbeid 
for barn og unge i ulike aldersgrupper. 

2   Oppvekstprofil for 3019 Vestby, 2020. Antall barn 0-17 år per 1. januar 2020:   4343
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Psykisk og fysisk helse 

Grunnlaget for psykisk og fysisk helse i voksen alder legges for 
en stor del i barne- og ungdomsårene. Kommunen har flere 
virkemidler som kan fremme fysisk aktivitet, sunt kosthold og 
god psykisk helse og livskvalitet.

Figur 3 viser andelen ungdomsskoleelever i kommunen som 
er fornøyd med helsa.

Kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste har en 
viktig rolle i arbeidet med å fremme god helse hos barn og 
unge.

Integrering

Kommunen bør jobbe for at barn og unge med 
innvandrerbakgrunn skal ha de samme mulighetene som 
andre jevnaldrende. Tilrettelegging for god integrering krever 
et godt samarbeid mellom flere etater i kommunen.

For å få til en vellykket integrering er det viktig at barna går i 
barnehage og skole, at familien har gode boforhold og en 
tilfredsstillende økonomisk situasjon. I tillegg bør barn og 
unge ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, oppleve aksept 
og tilhørighet samt ha innflytelse over eget liv.

Figur 4 gir mer informasjon om unge som står utenfor 
utdanning og arbeid i kommunen.

Økonomiske levekår

Økonomisk trygghet og gode boforhold er viktig for at barn og 
unge kan fungere godt både sosialt og i skolen. Kommunen 
har virkemidler som kan sikre stabile boforhold, tilknytning til 
arbeidslivet og bedre den økonomiske situasjonen for utsatte 
barn og familier. Forutsigbar økonomi fører til trygghet og 
overskudd i familien, og er ofte en forutsetning for at familien 
skal kunne nyttiggjøre seg annen hjelp.

Kommunen har virkemidler for å bedre oppvekstvilkårene i 
områder med en stor andel lavinntektsfamilier. Gode 
uteområder og fritidstilbud som er tilgjengelige for alle, kan 
bidra til å heve kvaliteten på boområdet og bidra til utjevning 
av sosiale forskjeller.

Figur 5 viser andel barn som bor i husholdninger med lav 
inntekt.

Tekst med referanser 

Teksten med referanser finnes på FHI.no/Oppvekst.

Flere indikatorer tilgjengelig

I tillegg til indikatorene i Oppvekstbarometeret på side 4 finner du flere 
indikatorer i Kommunehelsa statistikkbank.

Figur 3. Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er 
fornøyd med helsa (Ungdata 2017-2019). 

Figur 4. Andelen i aldersgruppen 16-25 år som står utenfor 
utdanning og arbeid (2019), totalt og blant innvandrere. 

Figur 5. Andelen barn (0-17 år) som bor i lavinntekts-
husholdninger. 

3   Oppvekstprofil for 3019 Vestby, 2020. Antall barn 0-17 år per 1. januar 2020:   4343
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Oppvekstbarometer for kommunen  
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall for kommunen og fylket 
med landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og 
fylker kan ha ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med 
landet. Klikk på indikatornavnene for å se utvikling over tid i kommunen. I 
Kommunehelsa statistikkbank finnes flere indikatorer og utfyllende 
informasjon om hver enkelt indikator.  

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en utfordring 
for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket 
nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å 
strekke seg etter.  

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor): 

* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert

** = tall fra Ungdataundersøkelsen mangler, les mer om mulige årsaker

1. 2020. 2. 2030, beregning basert på middels vekst i fruktbarhet, levealder og netto innflytting. 3. 2018, barn som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median, og 
brutto finanskapital under 1G. 4. 2018, trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 5. 2016-2018, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 6. 2018, 
omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere (individstønad). 7. 2019. 8. 2019, barn 
som går i barnehagar der kravet til både grunnbemanning og pedagogisk bemanning er oppfylt. 9./10. Skoleårene 2016/17-2018/19. 11./12. Skoleårene 2017/2018-2019/2020. 13. 
2016-2018, omfatter elever bosatt i kommunen. 14. U.skole, svært eller litt fornøyd. 15. U.skole, opplever at nærområdet er trygt på kveldstid. 16. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå». 
17. U.skole, svært bra eller nokså bra tilbud. 18. U.skole, svarer «ja, helt sikkert»/«ja, det tror jeg» på om de har minst én fortrolig venn. 19. U.skole, daglig utenom skolen. 20. U.skole, 
svarer «ja» på at de tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv. 21. U.skole, svært eller litt fornøyd. 22. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 23. 2016-2018, 15-24 år, brukere 
av primærhelsetjenestene fastlege og legevakt. 24. U.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 25. 2016-2019, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på 
høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 26. 2016-2018, 15-24 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av primærhelsetjenestene fastlege, 
legevakt, fysioterapeut og kiropraktor. 27. U.skole, bruker Paracet, Ibux og lignende minst én gang i uka. 28. U.skole, drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset én gang eller 
mer ila. siste 12 mnd. 29. U.skole, har brukt cannabis én gang eller mer ila. siste 12 mnd. 30. 2015-2019. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Ungdataundersøkelsen fra 
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Utdanningsdirektoratet, Vernepliktsverket, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, primærhelsetjenestene fastlege og legevakt 
(KUHR-databasen i Helsedirektoratet) og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. For mer informasjon, se Kommunehelsa statistikkbank.

Tema Indikator
(klikkbare indikatornavn) Kommune Fylke Norge Enhet (*)

Be
fo

lk
-

ni
ng

1 Andel barn, 0-17 år 24 22 21 prosent

2 Andel 0-17 år, framskrevet 21 20 19 prosent

Le
ve

kå
r

3 Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år 6,2 8,8 9,3 prosent

4 Bor trangt, 0-17 år 11 17 19 prosent

5 Barn av enslige forsørgere 15 15 15 prosent

6 Stønad til livsopphold, 20-24 år 6,4 7,3 7,1 prosent (a,k)

7 Ikke i arbeid eller utdanning, 16-25 år 11,5 11,5 11,5 prosent (a,k)

Ba
rn

eh
ag

e 
og

 sk
ol

e

8 Bemanning i barnehage, oppfylt 35 47 59 prosent

9 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 24 23 24 prosent (k)

10 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. 25 23 23 prosent (k)

11 Trives på skolen, 7. klasse 92 90 89 prosent (k)

12 Mobbes på skolen, 7. klasse 4,6 5,8 5,7 prosent (k)

13 Frafall i videregående skole 18 19 20 prosent (k)

Fr
iti

d 
og

 n
æ

rm
ilj

ø

14 Fornøyd med lokalmiljøet, 2019 69 69 68 prosent (a,k)

15 Trygt i nærmiljøet, 2019 87 85 85 prosent (a,k)

16 Med i fritidsorganisasjon, 2019 71 64 65 prosent (a,k)

17 Fornøyd med treffsteder, 2019 55 47 49 prosent (a,k)

18 Fortrolig venn, 2019 91,4 90,6 90,1 prosent (a,k)

19 Skjermtid over 4 timer, 2019 36 34 34 prosent (a,k)

20 Tror på et lykkelig liv, 2019 71 71 71 prosent (a,k)

He
lse

 o
g 

he
lse

at
fe

rd

21 Fornøyd med helsa, 2019 70 71 70 prosent (a,k)

22 Depressive symptomer, 2019 17 16 15 prosent (a,k)

23 Psykiske sympt./lidelser 176 155 156 per 1000 (a,k)

24 Lite fysisk aktive, 2019 11 14 14 prosent (a,k)

25 Overvekt og fedme, 17 år 20 21 22 prosent (k)

26 Muskel og skjelett 231 241 238 per 1000 (a,k)

27 Reseptfrie smertest., ukent., 2019 13 16 17 prosent (a,k)

28 Alkohol, har vært beruset, 2019 15 13 13 prosent (a,k)

29 Har brukt cannabis, 2019 5,9 3,8 3,7 prosent (a,k)

30 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 96,1 96,6 96,5 prosent

Oppvekstbarometer for Vestby

4   Oppvekstprofil for 3019 Vestby, 2020. Antall barn 0-17 år per 1. januar 2020:   4343



39/20 Referat og orienteringer - 20/00222-2 Referat og orienteringer : Svar på spørsmål vedrørende spesialundervisning



39/20 Referat og orienteringer - 20/00222-2 Referat og orienteringer : Svar på spørsmål vedrørende spesialundervisning



39/20 Referat og orienteringer - 20/00222-2 Referat og orienteringer : Svar på spørsmål vedrørende spesialundervisning



39/20 Referat og orienteringer - 20/00222-2 Referat og orienteringer : Svar på spørsmål vedrørende spesialundervisning



39/20 Referat og orienteringer - 20/00222-2 Referat og orienteringer : Innvilger ytterligere forlenget frist - Vedtak om farekartlegging og prøvetakingsplan

13 AU6. 2020

Vestby kommunale vannverk
Postboks 144
1541 VESTBY

Deres ref:

Vår ref:

Dato:

Org.nr:

2019/239880

6. august2020

985399077

s

•
Il•

E Ytterligere forlenget frist - Vedtak om farekartlegging og
prøvetakingsplan, rutine for oppdatering av farekartlegging og
prøvetakingsplan og tiltak for å rette avvik. I tillegg forhåndsvarsler vi
vedtak om tvangsmulkt.

Vi viser til revisjonen hos Vestby kommunale vannverk 10. desember 2019.

Tilsynet omfattet

• Vestby kommune, Sentrumsveien 5 (Rådhuset)

Oppsummering av saken
Brev med vedtak (ny frist) ble oversendt 22.04.2020. Ny frist for agjennomfore tiltak/oppfylle vedtak
ble satt til 06.07.2020.

Opprinnelig frist for å oppfylle vedtak var 15.04.2020. Dere fikk forlenget fristen etter en skriftlig
henvendelse til oss den 21.04.2020. På grunn av pågående utbrudd av koronavirus var arbeidet
med å lukke vedtakene forsinket. Dere ba om forlenget frist til 15.06.2020. Vi forlenget fristen til
06.07.2020.

Vi sendte en e-post til deres postmottak den 22.07.2020 og etterlyste tilbakemelding i saken. Arne
Kristian Sogn og Herman Wold hos dere ble satt som kopimottakere ave-posten. Den 04.08.2020
hadde dere fortsatt ikke gitt oss noen tilbakemelding og vi tok kontakt per telefon for å etterlyse den
igjen. Den 06.08.2020 fikk vi beskjed per e-post om at arbeidet med å lukke vedtak pågikk fortsatt.
Dere ønsket derfor å få forlenget fristen ytterligere for å gjennomføre tiltak/oppfylle vedtakene. Vårt
tilsvar til dere var at vi kunne forlenge fristen ytterligere, men at vi ikke kunne gjøre dette uten åta i
bruk opptrappende virkemidler. Dere får derfor forhåndsvarsel om tvangsmulkt i denne rapporten. Ny
frist for å gjennomføre tiltak/oppfylle vedtak er 30.09.2020. Denne fristen er drøftet med dere.

Dere får følgende frister i denne rapporten:
Frist for å gjennomføre tiltak/oppfylle vedtak (ytterligere forlenget frist): 30.09.2020.
Frist for å komme med ev. uttalelse til varsel om tvangsmulkt (uttalelsesfrist): 24.08.2020.
Frist for når tvangsmulkt vil begynne å løpe: 15.10.2020.

Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Karin Charlotte Ranum
Tlf 22 40 00 00 / 22778463
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

www.mattilsunet.no

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
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Vi har sett det nødvendig å fatte disse vedtakene:

Vedtak om farekartlegging og prøvetakingsplan
Dere må utarbeide en skriftlig farekartlegging som kan danne utgangspunkt for en prøvetakingsplan.
Dere må deretter utarbeide/revidere prøvetakingsplan for 2020 basert på farekartleggingen. Dersom
dere velger en prøvetakingsplan som kun dekker minstekravene til prøvetaking, må farekartleggingen
bekrefte at dette er tilstrekkelig.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering jf§§ 7,
19, 21 og 28

Vi har observert:

• Dere kunne ikke fremlegge en skriftlig farekartlegging, som prøvetakingsplanen er basert
på. Under revisjonen kom det klart fram at dere har god oversikt over vannforsyningen og
abonnenter.

• Dere har ikke revidert prøvetakingsplanen etter at ny drikkevannsforskrift trådte i kraft 1. januar
2017. Deres nåværende prøvetakingsplan for 2019 er satt opp i henhold til krav i gammel
drikkevannsforskrift.

• Det er ikke samsvar mellom hva som står i prøvetakingsplanen for 2019 og rutinen deres; "Drift
og vedlikehold av vannverket, kapittel 5.5.4 Prøvetakingsplan" når det gjelder hvilke parametere
det skal analyseres for hver uke. Det er heller ikke samsvar mellom hva som står i rutinen
angående parametere i tabell 3.1 (gammel forskrift) og hvilke parametere som inngår i utvidet
prøve (har blitt tatt 2 ganger årlig).

• Dere har utarbeidet et forslag til prøvetakingsplan for 2020. Denne prøvetakingsplanen er satt
opp i henhold til krav i gjeldende forskrift.

• Det mangler parametere i forslaget til prøvetakingsplan for 2020. Dette gjelder blant annet
parameterne Aluminium, Ammonium og Nitritt i prøvegruppe  A.  Det er viktig at det framgår i
prøvetakingsplanen hvilke parametere som inngår i drikkevannsforskriften prøvepakke A og B.

• Prøvetakingsplanen for 2020 mer enn oppfyller minstekravet i drikkevannsforskriften til antall
prøver av parametere i prøvegruppe  A.  Dere har satt opp to prøver av parameterne i prøvegruppe
B. Det dekker ikke forskriftens minstekrav til prøver i prøvegruppe B.

• Dere har ikke analysert for parameteren Bromat i prøvegruppe B.

Mattils net vurderer dette slik:
Vestby kommune, som vannverkseier, skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller
reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt
drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Dere skal videre sikre at tiltak som
forebygger, fjerner eller reduserer farer til et akseptabelt nivå, identifiseres og gjennomføres. Dette
følger av drikkevannsforskriften § 6.

Det står i drikkevannsforskriften § 7 at vannverkseier skal etablere internkontroll ved
vannforsyningssystemet, og sikre at denne følges opp.
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<

I følge drikkevannsforskriften § 19 (Prøvetakingsplan) skal vannverkseier utarbeide en spesifikk
prøvetakingsplan for vannforsyningssystemet. Prøvetakingsplanen skal være basert på
farekartleggingen i § 6 og minst omfatte minimumskravene i forskriften. Vannverkseieren skal sikre at
prøvetakingsplanen er oppdatert og følges.

Dere må kartlegge alle potensielle farer som kan forurense drikkevannet/hindre produksjon av
tilstrekkelig mengder drikkevann av god nok kvalitet. Hele vannforsyningssystemet deres, fra mottak
av drikkevann til levering av drikkevann til abonnent, må vurderes. Farekartleggingen må være
systematisk og skriftlig. Dere mangler en slik skriftlig farekartlegging. Når farekartlegging ikke er
utført i forbindelse med utarbeidelse av prøvetakingsplan kan dette medføre at relevante prøver og/
eller parametere ikke undersøkes. Dette kan også føre til at tiltak for å redusere fjerne eller forebygge
farer ikke gjennomføres.

Farekartleggingen er en måte å få systematisert og skrevet ned viktig informasjon om
vannforsyningen. Det er viktig å få notert ned hvilke aktiviteter som foregår rundt på
distribusjonsnettet og hvilke typer forurensning disse kan forårsake. Naturlige kilder til forurensninger
som kan påvirke vannkvaliteten inngår også.

Dere velger selv hvilken metode dere vil benytte for å gjennomføre farekartleggingen. Metoden i
«veileder om økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen» kan for eksempel benyttes. Denne
er tilgjengelig på nettsidene til Mattilsynet. Vi anbefaler at dere bruker metoden i «veileder om økt
sikkerhet og beredskap i vannforsyningen» dersom dere senere ønsker å redusere antall prøver og/
eller analyser.

Prøvetakingsplanen skal være basert på minstekravet for antall prøver, og farekartleggingen skal
tilføre ytterligere prøver. Dere har utarbeidet et forslag til prøvetakingsplan for 2020 (satt opp i
henhold til krav i gjeldende forskrift), men den er ikke basert på en skriftlig farekartlegging. Det er
derfor viktig at dere reviderer forslaget til prøvetakingsplan for 2020 etter at dere har gjennomført en
skriftlig farekartlegging.

Hva som skal til for at drikkevannet ikke inneholder virus, bakterier, parasitter, mikroorganismer
eller stoffer som kan utgjøre en mulig helsefare, skal dere vurdere gjennom farekartleggingen.
Det innebærer at dere må gjøre det som skal til for å overholde grenseverdiene listet i vedlegg
1 i drikkevannsforskriften. Gjennom drikkevannsprøver i § 21 holder dere kontroll med at dere
overholder grenseverdiene for de parameterne som må analyseres.

Drikkevannsprøver analyseres rutinemessig for å dokumentere vannkvaliteten levert til abonnentene.
I tillegg skal prøvene danne grunnlag for det kontinuerlige arbeidet med drift og vedlikehold.
Prøvetaking og vannanalyser skal bidra til en avklaring av i hvilken grad kravene til vannkvalitet er
overskredet, hvor mange abonnenter som er berørt. Vannanalyser er også en viktig dokumentasjon
på at de hygieniske barrierene fungerer og at vannverket driftes på en forsvarlig måte.

Tanken med å knytte farekartleggingen opp mot prøvetakingsplanen er å analysere for parametere
som kan finnes i vannforsyningen. A vise sammenhengen (link) mellom farekartleggingen
og prøvetakingsplanen innebærer at dere må vurdere blant annet antall prøver (inkludert
minstekrav), når og hvor prøvene skal tas og hvilke parametere det skal analyseres på og hvor.
Farekartleggingen kan for eksempel dokumentere at dere ikke trenger å analysere på parametere
utover minstekravene fra råvannskilden som ikke endrer konsentrasjon eller egenskaper i
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distribusjonssystemet ute på distribusjonsnettet. Disse parameterne kan da analyseres på utgående
vann fra vannbehandlingsanlegget.  Dersom dere velger en prøvetakingsplan som kun dekker
minimumskravene til prøvetaking, må farekartleggingen bekrefte at dette er tilstrekkelig.

Ettersom dere ikke har utarbeidet en skriftlig farekartlegging og deretter revidert prøvetakingsplanen
vurderer vi dette som et brudd på regelverket.
Mattilsynet vurderer at regelbruddet kan sette levering av trygt drikkevann i fare. For å sikre at driften
foregår innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist.

Vedtaket skal oppfylles innen

30. september 2020

Vedtak om utarbeidelse av rutine for oppdatering av farekartlegging og prøvetakingsplan
Dere må utarbeide en rutine for oppdatering av farekartleggingen (farer som kan forurense
drikkevannet) og prøvetakingsplanen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 28 Tilsyn og vedtak jf§§ 7, 6 og 19

Vi har observert:

• Dere kunne ikke fremlegge en skriftlig farekartlegging, som prøvetakingsplanen er basert
på. Under revisjonen kom det klart fram at dere har god oversikt over vannforsyningen og
abonnenter.

• Dere har ikke revidert prøvetakingsplanen etter at ny drikkevannsforskrift trådte i kraft 1. januar
2017. Deres nåværende prøvetakingsplan for 2019 er satt opp i henhold til krav i gammel
drikkevannsforskrift.

• Det er ikke samsvar mellom hva som står i prøvetakingsplanen for 2019 og rutinen deres; "Drift
og vedlikehold av vannverket, kapittel 5.5.4 Prøvetakingsplan" når det gjelder hvilke parametere
det skal analyseres for hver uke. Det er heller ikke samsvar mellom hva som står i rutinen
angående parametere i tabell 3.1 (gammel forskrift) og hvilke parametere som inngår i utvidet
prøve (har blitt tatt 2 ganger årlig).

Mattils net vurderer dette slik:
I følge drikkevannsforskriften § 19 siste ledd skal vannverkseier sikre at prøvetakingsplanen er
oppdatert og følges. Videre står det i drikkevannsforskriften § 6 at vannverkseier skal sikre at
farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert.

Internkontrollen skal være skriftlig ved vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst
10 m3 drikkevann, eller som forsyner en eller flere sårbare abonnenter. Videre skal vannverkseier
sikre at internkontrollen er oppdatert, og at alle som bidrar til å produsere og levere drikkevannet
arbeider i samsvar med denne. Dette følger av§ 7 i drikkekvannsforskriften.

A kartlegge og håndtere farer er et kontinuerlig arbeid som må holdes oppdatert. Det vil alltid
kunne oppstå nye farer og årsaker til farer, og muligheten for å forebygge, fjerne eller redusere
disse kan også endre seg over tid. Dere skal også ha en oppdatert prøvetakingsplan basert på
farekartleggingen.
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Observasjonene viser et klart brudd på regelverket når det gjelder å oppdatere farekartleggingen og
tilhørende prøvetakingsplan. Nåværende drikkevannsforskrift er snart tre år gammel og dere mangler
en skriftlig farekartlegging og en prøvetakingsplan basert på farekartleggingen.
For å sikre at driften foregår innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt
frist.

&&

Vedtaket skal oppfylles innen

30. september 2020

Vedtak om tiltak for årette awik
Dere må oppdatere deres rutiner for oppfølging av avvik fra krav til drikkevannskvalitet, slik at de
tilfredsstiller kravene i § 22 i drikkevannsforskriften. Dette gjelder blant annet deres rutiner; "Drift og
vedlikehold av vannverket, kapittel 5.5 Overvåkning av vannkvaliteten inkludert prøvetakingsplan" og
dokument; Beredskap, kapittel Grenseverdier - vannkvalitet 7.2.3"

Vedtaket er fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften§ 22 Tiltak jf§§ 5,7, og 28.

Vi har observert:

• I deres skriftlige rutiner i dokument; "Drift og vedlikehold av vannverket, kapittel 5.5 Overvåkning
av vannkvaliteten inkludert prøvetakingsplan" og dokument; Beredskap, kapittel 7.2.3
Grenseverdier - vannkvalitet" henvises det til tidligere gjeldende forskrift. Rutinene er sist revidert i
2016 og viser blant annet til tiltakstyper fra gammel drikkevannsforskrift. Rutinene er dermed ikke
oppdatert når det gjelder håndtering av tilfeller der vannkvaliteten ikke er i samsvar med kravene
i drikkevannsforskriften. Dere var ikke kjent med at i drikkevannsforskriften skilles det mellom
håndtering av avvik med overskridelser av grenseverdier (vedlegg 1) og tiltaksgrenser (vedlegg
2).

Mattils net vurderer dette slik:
Drikkevannnsforskriften inneholder to viktige bestemmelser når det gjelder oppfølging av avvik
vedrørende vannkvalitet. I følge drikkevannsforskriften § 5 første ledd skal vannverkseier sikre at
drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Videre står det
at drikkevannet ikke skal inneholde virus, bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer
som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. I tillegg skal drikkevannet overholde
grenseverdiene i vedlegg 1.

Det står i § 22 i drikkevannsforskriften at dersom drikkevannet ikke er i samsvar med kravene i
§ 5 første ledd, eller dersom tiltaksgrensene i vedlegg 2 overskrides, skal vannverkseier straks
undersøke årsaken til avviket. Ved avvik fra kravene i § 5 første ledd skal vannverkseieren så raskt
som mulig gjennomføre tiltak for å rette avviket. Videre står det i § 22 at ved avvik fra tiltaksgrense i
vedlegg 2 skal vannverkseieren samtidig som årsaken undersøkes, vurdere om avviket kan utgjøre
en helsefare. Dersom avviket kan utgjøre en helsefare, skal vannverkseieren så raskt som mulig
gjennomføre tiltak for å rette avviket.

I følge drikkevannsforskriften § 7 skal vannverkseier etablere internkontroll ved
vannforsyningssystemet, og sikre at denne følges opp.
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Våre observasjoner viser at dere ikke har oppdaterte skriftlige rutiner for å oppfølging av avvik fra
krav til drikkevannskvalitet. Det er viktig at dere har klare skriftlige rutiner for hvordan avvik skal
følges opp. Det må ikke være noe tvil om hvilke tiltak dere må sette i gang når avvik oppstår, slik
at de håndteres og følges opp i samsvar med krav i drikkevannsforskriften. Det er forskjell mellom
håndtering av brudd på grenseverdier (vedlegg 1) og overskridelser av tiltaksgrenser (vedlegg 2).

I internkontrollen skal dere ha planlagt hvilke rutiner som skal følges når det oppstår avvik. AIie avvik
som kan utgjøre en helsefare skal rettes opp så raskt som mulig. Hvis det oppstår avvik som kan
utgjøre en helsefare er det også et krav om at dere varsler abonnentene og Mattilsynet. Resultatet
av vurderingen ved avvik i forhold til vedlegg 2, må føres skriftlig. Er avviket (overskridelse av
tiltaksgrense) en helsefare eller ikke? Vi kan komme til å be om dokumentasjon på at avvik er vurdert
og ikke funnet til å utgjøre en helsefare.

Ettersom dere mangler oppdaterte skriftlige rutiner for oppfølging av avvik fra krav til
drikkevannskvalitet vurderer vi dette som et brudd på regelverket. For å sikre at driften foregår
innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist.
Vedtaket skal oppfylles innen

30. september 2020

Vi har sett det nodvendig varsle disse vedtakene om tvangsmulkt:

Varsel om vedtak om tvangsmulkt - løpende dagmulkt
Mattilsynet ilegger løpende dagmulkt på 10 000 kroner per dag dersom følgende vedtak ikke er
etterkommet innen 14. oktober 2020:
Dere må utarbeide en skriftlig farekartlegging som kan danne utgangspunkt for en prøvetakingsplan.
Dere må deretter utarbeide/revidere prøvetakingsplan for 2020 basert på farekartleggingen. Dersom
dere velger en prøvetakingsplan som kun dekker minstekravene til prøvetaking, må farekartleggingen
bekrefte at dette er tilstrekkelig.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i matloven § 26

Dere fikk forlenget opprinnelig frist for å gjennomføre tiltak/oppfylle vedtak etter en skriftlig
henvendelse til oss den 21.04.2020. Da var opprinnelig frist (15.04.2020) overskredet. Dere ba om
forlenget frist til 15.06.2020. Vi forlenget fristen til 06.07.2020. Da den nye fristen var overskredet
med over to uker, måtte vi etterlyse tilbakemelding i saken. Vi sendte dere derfor en e-post
22.07.2020. Den 04.08.2020 hadde dere fortsatt ikke gitt oss noen tilbakemelding og vi måtte
kontakte dere per telefon for å etterlyse tilbakemeldingen igjen.

Mattilsynet ser det som svært viktig at dere gjennomfører alle pålagte tiltak innen fristen. Den
06.08.2020 fikk vi beskjed per e-post om at arbeidet med å lukke vedtak pågikk fortsatt. Dere ønsket
derfor å få forlenget fristen ytterligere for å gjennomføre tiltak/oppfylle vedtaket. Vi har derfor valgt
å fatte vedtak om tvangsmulkt for å sikre at regelverket blir fulgt. Størrelsen på tvangsmulkten står i
forhold til hvor viktig det er å gjennomføre pålagte tiltak, og hva det koster å gjennomføre tiltakene.
Dersom dere gjennomfører bare deler av de pålagte tiltakene, kan dere likevel få tvangsmulkt.

Frist for uttalelse:
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Dersom dere er uenige i pålegget om tvangsmulkt som vi varsler eller har andre merknader til varsel
om tvangsmulkt, ber vi om at dere gir tilbakemelding til oss så raskt som mulig, og senest innen
24.08.2020.

Etter den datoen vil vi vurdere eventuelle tilbakemeldinger som dere kommer med, og avgjøre om vi
skal gi pålegget om tvangsmulkt som vi varsler om i dette brevet.

Det fremgår av bestemmelsen at en virksomhet som unnlater aetterkomme enkeltvedtak innen
fastsatt frist, kan ilegges tvangsmulkt.

Varsel om vedtak om tvangsmulkt - lopende dagmulkt
Mattilsynet ilegger løpende dagmulkt på 4 000 kroner per dag dersom følgende vedtak ikke er
etterkommet innen 14. oktober 2020:
Dere må utarbeide en rutine for oppdatering av farekartleggingen (farer som kan forurense
drikkevannet) og prøvetakingsplanen.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i matloven § 26

Dere fikk forlenget opprinnelig frist for å gjennomføre tiltak/oppfylle vedtak etter en skriftlig
henvendelse til oss den 21.04.2020. Da var opprinnelig frist (15.04.2020) overskredet. Dere ba om
forlenget frist til 15.06.2020. Vi forlenget fristen til 06.07.2020. Da den nye fristen var overskredet
med over to uker, måtte vi etterlyse tilbakemelding i saken. Vi sendte dere derfor en e-post
22.07.2020. Den 04.08.2020 hadde dere fortsatt ikke gitt oss noen tilbakemelding og vi måtte
kontakte dere per telefon for %etterlyse tilbakemeldingen igjen.

Mattilsynet ser det som svært viktig at dere gjennomfører alle pålagte tiltak innen fristen. Den
06.08.2020 fikk vi beskjed per e-post om at arbeidet med å lukke vedtak pågikk fortsatt. Dere ønsket
derfor å få forlenget fristen ytterligere for å gjennomføre tiltak/oppfylle vedtaket. Vi har derfor valgt
å fatte vedtak om tvangsmulkt for å sikre at regelverket blir fulgt. Størrelsen på tvangsmulkten står i
forhold til hvor viktig det er agjennomfore pålagte tiltak, og hva det koster å gjennomføre tiltakene.
Dersom dere gjennomfører bare deler av de pålagte tiltakene, kan dere likevel få tvangsmulkt.

Frist for uttalelse:
Dersom dere er uenige i pålegget om tvangsmulkt som vi varsler eller har andre merknader til varsel
om tvangsmulkt, ber vi om at dere gir tilbakemelding til oss så raskt som mulig, og senest innen
24.08.2020. Etter den datoen vil vi vurdere eventuelle tilbakemeldinger som dere kommer med, og
avgjøre om vi skal gi pålegget om tvangsmulkt som vi varsler om i dette brevet.

Det fremgår av bestemmelsen at en virksomhet som unnlater etterkomme enkeltvedtak innen
fastsatt frist, kan ilegges tvangsmulkt.

Varsel om vedtak om tvangsmulkt - lopende dagmulkt
Mattilsynet ilegger løpende dagmulkt på 4 000 kroner per dag dersom følgende vedtak ikke er
etterkommet innen 14. oktober 2020:
Dere må oppdatere deres rutiner for oppfølging av avvik fra krav til drikkevannskvalitet, slik at de
tilfredsstiller kravene i § 22 i drikkevannsforskriften. Dette gjelder blant annet deres rutiner; "Drift og
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Deres ref: -Var ref: 2019/239880 Dato: 6. august 2020

vedlikehold av vannverket, kapittel 5.5 Overvåkning av vannkvaliteten inkludert prøvetakingsplan" og
dokument; Beredskap, kapittel Grenseverdier - vannkvalitet 7.2.3".

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i matloven § 26

Dere fikk forlenget opprinnelig frist for å gjennomføre tiltak/oppfylle vedtak etter en skriftlig
henvendelse til oss den 21.04.2020. Da var opprinnelig frist (15.04.2020) overskredet. Dere ba om
forlenget frist til 15.06.2020. Vi forlenget fristen til 06.07.2020. Da den nye fristen var overskredet
med over to uker, måtte vi etterlyse tilbakemelding i saken. Vi sendte dere derfor en e-post
22.07.2020. Den 04.08.2020 hadde dere fortsatt ikke gitt oss noen tilbakemelding og vi måtte
kontakte dere per telefon for å etterlyse tilbakemeldingen igjen.

Mattilsynet ser det som svært viktig at dere gjennomfører alle pålagte tiltak innen fristen. Den
06.08.2020 fikk vi beskjed per e-post om at arbeidet med å lukke vedtak pågikk fortsatt. Dere ønsket
derfor å få forlenget fristen ytterligere for å gjennomføre tiltak/oppfylle vedtaket. Vi har derfor valgt
å fatte vedtak om tvangsmulkt for å sikre at regelverket blir fulgt. Størrelsen på tvangsmulkten står i
forhold til hvor viktig det er å gjennomføre pålagte tiltak, og hva det koster å gjennomføre tiltakene.
Dersom dere gjennomfører bare deler av de pålagte tiltakene, kan dere likevel få tvangsmulkt.

Frist for uttalelse:
Dersom dere er uenige i pålegget om tvangsmulkt som vi varsler eller har andre merknader til varsel
om tvangsmulkt, ber vi om at dere gir tilbakemelding til oss så raskt som mulig, og senest innen
24.08.2020. Etter den datoen vil vi vurdere eventuelle tilbakemeldinger som dere kommer med, og
avgjøre om vi skal gi pålegget om tvangsmulkt som vi varsler om i dette brevet.

Det fremgår av bestemmelsen at en virksomhet som unnlater å etterkomme enkeltvedtak innen
fastsatt frist, kan ilegges tvangsmulkt.

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Jorunn Aasgaard Grini
avdelingssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter  som  må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Kopi til:
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FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN AV OSLO, Postboks 325, 1502 MOSS

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Tilbakemeldingsskjema i forbindelse med vedtak

a,
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Avsender
Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Mottaker (navn og adresse)
VESTBY KOMMUNE
Vestby kommunale vannverk
Postboks 144
1541 VESTBY

Dato
6.august2020

Melding om rett til å klage
over forvaltningsvedtak

(Forvaltningsloven § 27)

Klageinstans
Mattilsynet, hovedkontoret

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis du ønsker å klage over vedtak du har fått underretning  om.

Klagerett

Hvem kan du klage til

Klagefrist
o

Rett til å kreve
begrunnelse

Klagens innhold

Utsetting av vedtaket

Rett til
dokumentinnsyn og
veiledning

Kostnader ved
klagesaken

Klage til
Sivilombudsmannen

Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Du har rett til å klage over vedtaket.

Klagen sender du til oss, dvs. avsenderen av dette vedtaket. Hvis vi ikke tar klagen til følge,
sender vi den til klageinstansen for endelig avgjørelse.

Klagefristen er tre uker fra den dag du mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt før fristen løper ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, ber vi deg oppgi den datoen du mottok dette brevet. Dersom du klager
for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget klagefristen. Vi ber deg da
nevne grunnen til at du ønsker det.

Dersom du mener vi ikke har begrunnet vedtaket, kan du kreve å få begrunnelse. Slikt krav
må i så fall sendes oss før klagefristen utløper. Klagefristen blir da avbrutt, og ny frist på tre
uker begynner å løpe fra det tidspunktet du mottar begrunnelsen.

I klagen må du nevne:

hvilket vedtak du klager over
årsaken til at du klager
den eller de endringene du ønsker
eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vår vurdering av klagen

Du må undertegne klagen.

Vedtaket er ment &skulle gjennomføres innen den fastsatte fristen. Dette gjelder selv om
du klager på vedtaket. Du kan søke om å få utsatt iverksettingen inntil klagefristen er ute
eller klagen er avgjort.

Du har som hovedregel rett til se dokumentene i saken etter forvaltningsloven §§ 18  og
19.  Du må i så fall kontakte oss. Da kan du også få nærmere veiledning om klageretten, om
fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannen eller
advokaten din kan gi nærmere veiledning. Uavhengig av denne ordningen, kan du etter
forvaltningsloven § 36 kreve dekning for vesentlige kostnader som følge av klagen
dersom Mattilsynet omgjør vedtaket. Dette vil for eksempel kunne omfatte utgifter til
advokathjelp. Ved en omgjøring av vedtaket som følge av klagen, vil vi orientere deg om
denne rettigheten.

Hvis klagen ikke har ført frem og du mener at Mattilsynet har utsatt deg for urett,
kan du klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan vi
har behandlet saken og om vi har begått feil eller forsømmelser.

Saksbehandler: Karin Charlotte Ranum
Tlf: 22 40 00 00 / 22778463
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

www.mattilsgnet.no

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01



39/20 Referat og orienteringer - 20/00222-2 Referat og orienteringer : Vedlegg - Regelverk og rettigheter

Deres ref: - Vår ref: 2019/239880 - Dato: 6. august 2020

Regelverk og rettigheter

Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å uttale deg
I dette brevet har du fått forhåndsvarsel om at vi vurderer å fatte enkeltvedtak. Du har rett til å uttale deg hvis
du mener at noe i forhåndsvarselet er feil, at vedtaket er unødvendig, urimelig eller umulig agjennomfore. Du
bør også si fra hvis du allerede har rettet opp avviket. Du må sende uttalelsen til oss innen  24. august 2020.

Du har rett til å se saksdokumentene
Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Du har rett til å klage
Du kan klage på enkeltvedtak. Du må begrunne klagen, skrive under og sende den til oss innen tre uker
etter at du har mottatt brevet om vedtaket. Reglene om klage står i forvaltningsloven §§ 28-29. Du finner mer
informasjon om klageretten i vedlegget; Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven )
• FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann

(drikkevannsforskriften)

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering
• Drikkevannsforskriften § 19 Prøvetakingsplan

Drikkevannsforskriften § 22 Tiltak
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Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo
v/ Karin Charlotte Ranum
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:

Vår ref:

Dato:

Org.nr:

TILBAKEMELDING OM OPPFYLT VEDTAK (UTFØRTE TILTAK)

O
r

Det vises til vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Østfold og Follo gitt i rapport datert 6. august 2020 med
saksnummer 2019/239880.

Tilbakemelding gjelder: Vestby kommunale vannverk

Her gis en beskrivelse av tiltak som er utført.

 Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Vedtak

Dere må utarbeide en skriftlig
farekartlegging som kan
danne utgangspunkt for en
prøvetakingsplan. Dere må
deretter utarbeide/revidere
prøvetakingsplan for 2020
basert på farekartleggingen.
Dersom dere velger en
prøvetakingsplan som kun
dekker minstekravene
til prøvetaking, må
farekartleggingen bekrefte at
dette er tilstrekkelig.

Dere må oppdatere deres rutiner 30. september 2020
for oppfølging av avvik fra krav
til drikkevannskvalitet, slik at
de tilfredsstiller kravene i §
22 i drikkevannsforskriften.
Dette gjelder blant annet deres
rutiner; "Drift og vedlikehold
av vannverket, kapittel 5.5
Overvåkning av vannkvaliteten
inkludert prøvetakingsplan" og
dokument; Beredskap, kapittel
Grenseverdier - vannkvalitet
7.2.3".

Vedtaket skal
oppfylles innen

30. september 2020

Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Karin Charlotte Ranum
Tlf: 22 40 00 00 / 22778463
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Beskrivelse av utført tiltak

www.mattilsunet.no

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
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Vedtak Vedtaket skal
oppfylles innen

Dere må utarbeide en 30. september 2020
rutine for oppdatering av
farekartleggingen (farer som
kan forurense drikkevannet) og
prøvetakingsplanen.

Beskrivelse av utført tiltak

Sted:
Dato:

Ansvarlig for virksomheten



39/20 Referat og orienteringer - 20/00222-2 Referat og orienteringer : Tilbakemelding om oppfylt vedtak (utførte tiltak)

 

Vestby kommune  
Kommunalteknikk  

 

  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 98 01 00 Org.nr. 943 485 437 
Postboks 144 Vestby 

RådhusRådhusgata 1 
Telefaks    Bankgiro 1613.07.00342 

1541 Vestby      
post@vestby.kommune.no  www.vestby.kommune.no  Side 1 av 4 

 

 
Adresseinformasjon fylles inn ved 
ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 
   
   
 
   

   

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
2019/239880 16/00531-55 Britt-Åse Ødegård Tveita 29.09.2020 
    

 
 

Tilbakemelding om oppfylt vedtak (utførte tiltak)  
 

Det vises til vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Østfold og Follo gitt i rapport datert 6. 

august 2020 med saksnummer 2019/239880. 

 

Tilbakemelding gjelder: Vestby kommunale vannverk 

 

Vedtak Vedtaket skal 
oppfylles 
innen 

Beskrivelse av utførte tiltak 

Dere må utarbeide en 
skriftlig farekartlegging 
som kan danne 
utgangspunkt for en 
prøvetakingsplan. Dere 
må deretter 
utarbeide/revidere 
prøvetakingsplan for 2020 
basert på 
farekartleggingen. 
Dersom dere velger en 
prøvetakingsplan som kun 
dekker minstekravene til 
prøvetaking, må 
farekartleggingen bekrefte 
at dette er tilstrekkelig. 

30. september 
2020 

Farekartlegging: Det er i samarbeid 
med Norconsult AS gjennomført en 
farekartlegging i form av en ROS-
analyse. Både representanter fra 
driftsavdelingen, 
forvaltningsavdelingen og RO-leder 
kommunalteknikk har vært aktive i 
farekartleggingen. Vannforsyningen 
i sin helhet er delt opp i objekter og 
detaljert gjennomgått. ROS-
analysen er gjennomført i et format 
som er enkelt og brukervennlig å 
«holde levende» og 
oppdatere/revidere. Mattilsynets 
veiledning «Økt sikkerhet og 
beredskap i vannforsyningen – fra 
ROS til operativ beredskap» (2017) 
er benyttet i arbeidet. Detaljert 
beskrivelse, samt ROS-analysen, 
finnes i henholdsvis «Vedlegg 1, 
notat» og «vedlegg 2, ROS-
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Vestby kommune- Kommunalteknikk 
Vår ref.: 16/00531-55  Side 2 av 4 

analyse». Dette er et 
kontinuitetsarbeid, og kommunen 
har sett at enkelte områder krever 
mer bearbeidelse og en mer 
inngående analyse. Detaljanalyser 
jobbes derfor videre med ut over 
høsten, i samarbeid med 
Norconsult. Det jobbes også videre 
med oppfølging, tiltaksplanlegging 
og oppdatering etter hvert som det 
kreves. Dette vil gjøres av 
kommunen, med formann vann som 
ansvarlig. 
 
Prøvetakingsplan: Norconsult AS 
har bistått Vestby kommunale 
vannverk i utarbeidelse av 
prøvetakingsplan for 
vannforsyningen i kommunen. 
Prøvetakingsplan er etablert med 
ROS-analysen som grunnlag. 
Rapporten til Norsk Vann Veiledning 
i utarbeidelse av prøvetakingsplan 
for drikkevann (2018) er benyttet 
som hjelpedokument i 
utarbeidelsen. En detaljert 
beskrivelse av prosess og 
vurderinger, samt prøvetakingsplan, 
finnes i «Vedlegg 3, utarbeidelse av 
prøvetakningsplan» og «Vedlegg 4, 
prøvetakingsplan».  
 

Dere må oppdatere deres 
rutiner for oppfølging av 
avvik fra krav til 
drikkevannskvalitet, slik at 
de tilfredsstiller kravene i 
§ 22 i 
drikkevannsforskriften. 
Dette gjelder blant annet 
deres rutiner; "Drift og 
vedlikehold av 
vannverket, kapittel 5.5 
Overvåkning av 
vannkvaliteten inkludert 
prøvetakingsplan" og 
dokument; Beredskap, 
kapittel Grenseverdier - 
vannkvalitet 7.2.3". 
 

30. september 
2020 

Vestby kommune sin 
«Aktivtetsstyrende håndbok for 
vann» (IK-håndbok) er i første 
omgang oppdatert med kapittel 5.6. 
«Overvåking av vannkvalitet inkl. 
prøvetakingsplan».  
Det er her beskrevet punktvis hva 
som må gjøres dersom det ved 
prøvetaking:  

1. Avdekkes avvik fra kravene 
som er stilt i 
Drikkevannsforskriftens §5 
første ledd, herunder 
overskridelser av 
grenseverdier i vedlegg 1.  

2.  Avdekkes overskridelse av 
tiltaksgrensene gitt i 
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Vestby kommune- Kommunalteknikk 
Vår ref.: 16/00531-55  Side 3 av 4 

Drikkevannsforskriftens 
vedlegg 2. 

Det i midlertid avdekket et behov for 
å utføre en beredskapsanalyse og 
lage en oppdatert beredskapsplan 
for vannforsyningen basert på ROS-
analysen. Det er derfor lagt opp til et 
løp med videre arbeid med dette ut 
over høsten i samarbeid med 
Norconsult AS. Dokumentasjon på 
oppdatert rutine finnes i «Vedlegg 5. 
Utsnitt av aktivtetsstyrende håndbok 
for vann». 
 
 

Dere må utarbeide en 
rutine for oppdatering av 
farekartleggingen (farer 
som kan forurense 
drikkevannet) og 
prøvetakingsplanen. 

30. september 
2020 

Vestby kommune sin 
«Aktivtetsstyrende håndbok for 
vann» (IK-håndbok) er i første 
omgang oppdatert med et nytt 
kapittel 5.5 «Farekartlegging og 
farehåndtering for 
vannforsyningen». Her er det lagt 
inn at farekartleggingen minimum 
skal gjennomgås årlig, eller når det 
er foretatt endringer som har 
konsekvenser for 
analysegrunnlaget. Det er også 
angitt hvilke forhold som kan påvirke 
analysegrunnlaget. Dokumentasjon 
på oppdatert rutine finnes i 
«Vedlegg 5. Utsnitt av 
aktivtetsstyrende håndbok for 
vann». Nærmere beskrivelse av 
arbeidsprosess er beskrevet i 
«Vedlegg 1, notat» 
Det i midlertid avdekket et behov for 
å oppdatere hele IK-håndboken for 
vannforsyningen. Det er derfor lagt 
opp til et løp med videre arbeid med 
dette ut over høsten i samarbeid 
med Norconsult AS. Dokumentasjon 
på videre avtalt fremdrift er vedlagt i 
«Vedlegg 6, videre arbeid». 
 

 

 

Ved behov for avklaringer, ettersendelse av dokumentasjon, uklarheter eller andre 

henvendelser, ta kontakt med saksbehandler Britt-Åse Ødegård Tveita, 

tlf:  64980188, e-post: britt-ase.odegard.tveita@vestby.kommune.no . 
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Med hilsen 

 
 
 
Arne Kristian Sogn Britt-Åse Ødegård Tveita 
RO-leder kommunalteknikk   Rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Vedlegg:   
Vedlegg 1, notat 
Vedlegg 2, ROS-analyse 
Vedlegg 3, utarbeidelse av prøvetakningsplan 
Vedlegg 4, prøvetakingsplan 
Vedlegg 5. Utsnitt av aktivtetsstyrende håndbok for vann 
Vedlegg 6. Videre arbeid 

 

 
 
Mottaker:    
MATTILSYNET            Felles postmottak 

Postboks 383 
2381 
BRUMUNDDAL 
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Notat
Oppdragsgiver: Vestby kommune

Oppdragsnr.: 5203152   Dokumentnr.: Not-MT

2020-09-22  |  Side 1 av 3x:\nor\oppdrag\askim\begrenset\520\31\5203152\2 informasjonsflyt\22 ut\til mattilsynet\j01_5203152_vestby 
kommune_arbeid med å lukke vedtak og videre fremdrift_2020-09-22.docx 

Til: Arne Kristian Sogn 

Fra: Norconsult AS v/Camilla Amundsen 

Dato 2020-09-22 

 Arbeid med å lukke vedtak etter tilsyn og anbefalinger til videre arbeid 

Norconsult AS (Norconsult) har bistått Vestby kommune i arbeidet med å lukke vedtak etter Mattilsynets 

tilsyn av 10. desember 2019.  

I sitt brev av 16. januar 2020, fatter Mattilsynet tre vedtak: 

1. Vedtak om farekartlegging og prøvetakningsplan 
2. Vedtak om utarbeidelse av rutine for oppdatering av farekartlegging og prøvetakningsplan 

3. Vedtak om tiltak for å rette avvik 

Dette notatet er utarbeidet for å dokumentere det arbeidet som er gjort for å lukke disse tre vedtakene, samt 
for å legge premissene for videre arbeid.  

Vedtak 1: Farekartlegging og prøvetakningsplan 

Farekartlegging 
Farekartleggingen er, i henhold til kravene i drikkevannsforskriftens §6, valgt dokumentert gjennom en 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for vannforsyningen. ROS-analysen følger prinsippene i 

Mattilsynets veiledning «Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen – fra ROS til operativ beredskap» 
(2017). ROS-analysen er gjennomført i tett samarbeid med Vestby kommunes drift gjennom arbeidsmøter 

hvor Norconsult har vært til stede, dialog pr telefon og også interne arbeidsmøter hos Vestby kommune uten 
representasjon fra Norconsult. Følgende har vært til stede i felles arbeidsmøter: 

Navn Funksjon og virksomhet 
Analysemøte 19.8.2020

Ledningsnett/ 
MOVAR 

Analysemøte 26.8.2020
Trykkøkningsstasjoner/ 

Høydebasseng

Arne Kristian Sogn Prosjektleder 
Vestby kommune 

X  X  

Hermann Wold Arbeidsleder drift VA 
Vestby kommune 

X  X  

Britt Åse Tveita VA-ingeniør 
Vestby kommune 

X X 

Geir Gudmundsen Driftssjef kommunalteknikk 
Vestby kommune 

X 

Ragnar Eriksen Drift 
Vestby kommune 

X 

Per Fjeldsæther Drift 
Vestby kommune 

X  X 

Dirk Pauli Drift 
Vestby kommune 

X 

Anine M. Jensen Oppdragsmedarbeider  
Norconsult AS 

X X 

Line C. Mosbæk Oppdragsleder 
Norconsult AS 

X X 
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Navn Funksjon og virksomhet 
Analysemøte 19.8.2020

Ledningsnett/ 

MOVAR 

Analysemøte 26.8.2020
Trykkøkningsstasjoner/ 

Høydebasseng

Camilla Amundsen Fagspesialist samfunnssikkerhet 
og beredskap 

Norconsult AS 

X X 

Silje Marie Angell Oppdragsmedarbeider 

Norconsult AS 
X 

Det er gjennomført en fareidentifisering og ROS-analyse for følgende objekter i vannforsyningssystemet til 

Vestby kommune: 

- Høydebasseng 
- Trykkøkningsstasjoner 

- Ledningsnett 
- Vannforsyning fra MOVAR 
- Generelle hendelser felles for hele vannforsyningen 

ROS-analysen er dokumentert og utarbeidet i Excel på en måte som gir Vestby kommune et praktisk verktøy 

for å kunne holde ROS-analysen oppdatert, slik forskriften også krever. Norconsult har påbegynt arbeidet 
med en rapport som dokumenterer arbeidet som er gjort med ROS-analysen og som i tillegg vil oppsummere 

de viktigste funnene fra analysen. Denne rapporten er avtalt ferdigstilt når arbeidet med øvrige 
vannforsyningssystem i kommunen er analysert (se avsnittet «Anbefalinger til videre arbeid»). 

Prøvetakningsplan 
Med utgangspunkt i ROS-analysen er prøvetakningsplanen for vannforsyningen i Vestby kommune 

oppdatert. 

Basert på farekartleggingen i ROS-analysen og annen grunnlagsinformasjon om vannforsyningssystemet til 
kommunen, er prøvetakingsplanen oppdatert i henhold til kravene i drikkevannsforskriften. Rapporten til 

Norsk Vann «Veiledning i utarbeidelse av prøvetakingsplan for drikkevann» (2018) ble benyttet som 
hjelpedokument. 

Lokasjon for prøvetakingspunkter, parametere og frekvens for prøvetaking ble vurdert i et arbeidsmøte med 
kommunen og Norconsult. Følgende var til stede: 

Navn Funksjon/virksomhet 

Hermann Wold Arbeidsleder drift VA 

Britt Åse Tveita VA-ingeniør / Vestby kommune 

Line C. Mosbæk Oppdragsleder Norconsult AS 

Ingrid Sjølander Oppdragsmedarbeider Norconsult AS 

Norconsult dokumenterte vurderingene som ble gjort i arbeidsmøtet i et eget notat og satte opp et forslag til 

ny prøvetakingsplan i dialog med kommunen. 

Vedtak 2: Utarbeidelse av rutine for oppdatering av farekartlegging og prøvetakningsplan 

For å lukke vedtaket er det valgt å oppdatere Vestby kommune sin «Aktivtetsstyrende håndbok for vann» 
(IK-håndbok).  

Det er opprettet et nytt kapittel 5.5 «Farekartlegging og farehåndtering for vannforsyningen». Det er her 
beskrevet at farekartleggingen minimum skal gjennomgås årlig, eller når det er foretatt endringer som har 
konsekvenser for analysegrunnlaget. Det er også angitt hvilke forhold som kan påvirke analysegrunnlaget. 
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Det er også opprettet et nytt kapittel 5.6 «Overvåkning av vannkvaliteten inkl. prøvetakingsplan». Det er her 

beskrevet at med utgangspunkt i ROS-analyse for vannforsyningen, er det utarbeidet en spesifikk 
prøvetakingsplan for vannforsyningen. Videre angis det hva som utløser behov for oppdatering av 
prøvetakingsplanen. 

Vedtak 3: Utarbeidelse av rutine for tiltak for å rette avvik 

Kapittel 5.6.3 i «Aktivtetsstyrende håndbok for vann» inneholder nå rutine for håndtering av avvik fra krav til 
drikkevannskvalitet. Det er her beskrevet punktvis hva som må gjøres dersom det ved prøvetaking: 

 Avdekkes avvik fra kravene som er stilt i Drikkevannsforskriftens §5 første ledd, herunder 
overskridelser av grenseverdier i vedlegg 1.

 Avdekkes overskridelse av tiltaksgrensene gitt i Drikkevannsforskriftens vedlegg 2.

Anbefalinger til videre arbeid 

ROS-analyse vannforsyning – behov for detaljering og helhetlig tilnærming 

Det er i ROS-analysen for vannforsyningen kun fokusert på distribusjonssystemet som mottar vann fra 

MOVAR. Det er avdekket behov for noen detaljanalyser, som eksempelvis kartlegging av spesielt sårbare 
ledningsstrekninger ved ledningsbrudd, samt kartlegging av risiko i IKT/driftskontrollsystemer for 

vannforsyningen. 

Videre har Vestby kommune ansvar for Garder vannverk og, i tillegg, flere grunnvannsbrønner som utgjør en 
del av beredskapen til vannverket – og som ikke er vurdert i ROS-analysen pr nå. 

Norconsult anbefaler derfor Vestby kommune å arbeide videre med ROS-analysen for vannforsyningen i 

kommunen, slik at kommunen får en helhetlig analyse som favner alle deler av vannforsyningen. Excel-
verktøyet som er utarbeidet, vil være et godt verktøy for dette. I tillegg skal hovedrapporten, som 
dokumenterer arbeidet som er gjort med ROS-analysen og de viktigste funnene fra analysen, ferdigstilles. 

Denne ferdigstilles i etterkant av den helhetlige vurderingen av vannforsyningssystemet.  

Oppdatering av beredskapsplan (§11) 

Vestby kommune har pr i dag en «Aktivitetsstyrende håndbok» for vannforsyningen som inneholder føringer 
for kommunens beredskap for vannforsyningen. Norconsult anbefaler Vestby kommune å oppdatere 

beredskapsplanen for vannforsyningen slik at den baserer seg på ROS-analysen og ivaretar 
drikkevannsforskriftens krav. Det anbefales også å utarbeide et selvstendig beredskapsplanverk slik at skillet 

mellom daglig drift og beredskap ivaretas. 

Behov for oppdatering av internkontrollsystem (§7) 

«Aktivitetsstyrende håndbok» tjener som internkontroll for vannforsyningen. Håndboken er pr i dag ikke 
oppdatert i henhold til ny drikkevannsforskrift. Norconsult anbefaler derfor Vestby kommune å utarbeide et 

internkontrollsystem som ivaretar drikkevannsforskriftens krav. 

J01 2020-09-22 Endeling versjon CAAMU, ENERI, 
INSJ 

ANJEN LICMO 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 
Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 
på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 
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5.1 Farekartlegging og farehåndtering for vannforsyningen 
 
Vestby kommune har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for 
vannforsyningen for å møte drikkevannsforskriftens krav til farekartlegging og farehåndtering 
(§5). ROS-analysen er gjennomført i henhold til Mattilsynets veiledning «Økt sikkerhet og 
beredskap i vannforsyningen – fra ROS til operativ beredskap» (Rev. 2017) og omfatter: 

- Trykkøkningsstasjoner 

- Ledningsnett 

- Høydebasseng 

5.1.1 Oppdatering av ROS-analysen 
 

ROS-analysen skal som et minimum gjennomgås årlig, eller når det er foretatt endringer som 
har konsekvenser for analysegrunnlaget. Forhold som kan påvirke analysegrunnlaget kan 
være:  

 Endring i lovverkskrav 

 Organisasjonsendringer 

 Tilstand til teknisk utstyr 

 Fornying av ledningsstrekk, nye påkoblinger e.l. 

 Analyseresultater av drikkevannsprøver 

 Endring i sårbare abonnenter  

 Endring i risikovirksomheter 
 

Det er arbeidsleder vann som har ansvar for å påse at ROS-analysen er oppdatert. Ved 
oppdatering av ROS-analysen må man vurdere hvem som skal delta i gjennomgangen. Som 
et minimum bør personell som inngår i vaktordningen være representert i gjennomgangen. 
  
ROS-analysen er utarbeidet i et Excel-dokument slik at det skal være enkelt for Vestby 
kommune å holde analysen oppdatert, slik også forskriften krever. 
 
For ytterligere detaljer, henvises det til ROS-analysen. 

 
5.2 Overvåking av vannkvaliteten inkl. prøvetakingsplan 

 
 
5.2.1 Generelt 
 

Med utgangspunkt i ROS-analyse for vannforsyningen er det utarbeidet en spesifikk 
prøvetakingsplan for vannforsyningen. Planen gir oversikt over prøvetakingspunkter, hvilke 
parametere prøvene skal analyseres for og gjentakelsesintervall for prøvetaking. 
 

5.2.2 Oppdatering av prøvetakingsplan 
 
Drikkevannsforskriften stiller krav til at prøvetakningsplanen skal baseres på farekartlegging 
(§19). Ved oppdateringer av farekartleggingen/ ROS-analysen skal prøvetakningsplanen 
revideres. På lik linje som med ROS-analysen skal også prøvetakningsplanen oppdateres ved 
eventuelle endringer i lovverkskrav. I tillegg kan den med fordel gjennomgås årlig, på lik linje 
med ROS-analysen.  
 
Arbeidsleder vann er ansvarlig for at prøvetakningsplanen er oppdatert. Nye revisjoner av 
prøvetakingsplanen bør gjennomgås med personell som inngår i vaktordningen.  
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Drikkevannsprøver tas av kommunens driftspersonell og leveres til Eurofins etter nærmere 
avtale. Eurofins må varsles ved oppdatering av prøvetakingsplanen. 
 
For ytterligere detaljer henvises det til oppdatert prøvetakingsplan. Det vises også til egen 
rutine for prøvetaking av drikkevann. 
 

5.2.3 Håndtering av avvik fra krav til drikkevannskvalitet 
 

Dersom det ved prøvetaking avdekkes avvik fra kravene som er stilt i 
Drikkevannsforskriftens §5 første ledd, herunder overskridelser av grenseverdier i 
vedlegg 1, er arbeidsleder vann ansvarlig for at følgende utføres omgående: 

1. Vurder om avviket utgjør helsefare og det er behov for varsling ovenfor abonnentene. 
Ved behov, innhent råd fra Mattilsynet eller Nasjonal vannvakt. Vurder om sårbare 
abonnenter, næringsvirksomheter eller andre har spesielt behov for varsling. Gi 
abonnentene jevnlig oppdatering på status eller ved endringer i situasjonen. 

2. Søk straks etter årsak til avviket –Har det vært hendelser på ledningsnettet? I 
høydebassengene? 

3. Så raskt som mulig gjennomføre tiltak for å rette avviket.  

4. Varsle Mattilsynet og opplys om informasjon gitt til abonnentene, planlagte eller 
gjennomførte tiltak og hvor mange som er berørt. Det bør også opplyses om vurdering av 
helsefare.  

5. For avvik som er vurdert til å utgjøre helsefare; send inn skjema for meldepliktige 
hendelser (Mattilsynet varsles gjennom skjemaet for meldepliktig hendelse.) 

6. Vurder om det er behov for oppfølgende prøver, ved mistanke om forurensning av vannet 
skal det alltid tas to oppfølgende prøver. 

7. Varsle kommunelegen og ved behov innhent råd fra Nasjonal vannvakt og/eller FHI’s 
veileder for stoffer i drikkevann. 

8. Oversendte analyseresultater arkiveres internt. 

9. Fyll inn internt avviksskjema, med beskrivelse av vurderingen av årsak, vurdering av 
helsefare og hvordan avviket følges opp. 

10. Ved gjentakende avvik over tid bør ytterligere undersøkelser/tiltak vurderes. 

 

Dersom det ved prøvetaking avdekkes overskridelse av tiltaksgrensene gitt i 
Drikkevannsforskriftens vedlegg 2, er arbeidsleder vann ansvarlig for at følgende utføres 
omgående: 
 

 Vurder om avviket utgjør en helsefare. Vurderingen av om avviket utgjør helsefare 
skal dokumenteres skriftlig (f.eks. i avviksskjema).  

 Dersom det vurderes at avviket utgjør helsefare, følg instruksene gitt i punkt 1 – 10. 

 Dersom det vurderes at avviket ikke utgjør helsefare: 
o Vurder behov for å iverksette tiltak 
o Arkiver dokumentasjon av vurderingen 
o Følg instruksene gitt i punkt 8 – 10. 
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5.1.1 Varsling til abonnenter og myndigheter 

 
Ved avvik i driften ved vannverket som reduserer leveringskapasitet eller kan påvirke 
vannkvaliteten i Vestby varsles politi, brannvesen og abonnenter gjennom media, 
kommunens hjemmeside, kommune legen, Mattilsynet, Gemini varsling og eller ved 
dør til dør aksjon.  
 
RO-leder kommunalteknikk er ansvarlig for at alle avvik som vesentlig reduserer 
leveringskapasitet eller vannkvalitet varsles i henhold til varslingsprosedyre i kap. 7. 
Beredskapsplan. 
  
Avviksrapport fylles ut. 
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Kontrollutvalget i  
Vestby kommune 

A jour pr 08.10.2020 

 Oversikt over saker til behandling 2020 
  

Følgende rapportering legges 
frem fortløpende 

• Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks. 
Fylkesmannen, Helsetilsynet) og kommunens 
svar/oppfølging. 

• Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker 
med vedtak og oppfølgingen av disse. 

Møte nr./ dato, sted Saker 

1/20  
(15.01.2020 kl. 18:00) 
Formannskapssalen, 
Vestby rådhus 

• Godkjenning av protokoll fra møte 4.desember 2019 

• Kontrollutvalgets planarbeid  

• Plan for forvaltningsrevisjon – Bestilling  

• Plan for eierskapskontroll – Bestilling  

• Referat og orienteringer  

2/20  
(05.02.2020 kl. 18:00) 
Formannskapssalen, 
Vestby rådhus 

• Godkjenning av protokoll fra møte 15.januar 2020  

• Orientering om kommunens varslingsrutiner  

• Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering – 
Forvaltningsrevisjon 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Eierskapskontroll 

• Orientering fra revisor 

• Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

• Referat og orienteringer 

(01.04.2020 kl. 18:00) 
 

AVLYST / UTSATT 

3/20  
(27.05.2020 kl. 18:00) 
Kommunestyresalen, 
Vestby rådhus 

• Godkjenning av protokoll fra møte 5.februar 2020 

• Vestby kommune – Årsregnskap 2019 
m/revisjonsberetning (kontrollutvalgets uttalelse) 

• Vestby havn – Årsregnskap 2019 m/revisjonsberetning 

(kontrollutvalgets uttalelse) 

• Oppsummering revisjon 2019 Vestby kommune 

• Oppsummering revisjon 2019 Vestby havn 

• Forenklet etterlevelseskontroll 2019 

• Henvendelse til kontrollutvalget – Kommunens 
håndtering av byggesak 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering – 
Forvaltningsrevisjon (UTSATT) 

• Referat og orienteringer 

4/20  
(17.06.2020 kl. 17:00) 
Formannskapssalen, 
Vestby rådhus  

• Godkjenning av protokoll fra møte 27.mai 2020 

• Økonomirapport 1.tertial 2020 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering – 
Forvaltningsrevisjon – Ny behandling 

• Møteplan 2.halvår 2020 

• Referat og orienteringer 

5/20 
(10.09.2020 kl. 17:00) 
Formannskapssalen, 
Vestby rådhus 

• Godkjenning av protokoll fra møte 17.juni 2020 

• Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

• Orientering om Oppfølging av avvik innen barnehage 
og skole (gitt i møtet) 

6/20 
(15.10.2020 kl. 17:00) 
Formannskapssalen, 
Vestby rådhus 

• Vestby havn - Økonomirapport 2.tertial 2020 

• Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019 (frist: 
15.09.2020) 

• Revisjonsplan 2020 (m/uavhengighetserklæring) 

• Forenklet etterlevelseskontroll 2020 
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• Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

• Plan for eierskapskontroll 2020-2024 (UTSATT) 

• Budsjett for kontrollarbeidet 2021 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

7/20 
(05.11.2020 kl. 17:00) 
Formannskapssalen, 
Vestby rådhus 

• Orientering om Oppfølging av forskrift om boplikt i 
områdene Son og Hvitsten 

• Orientering om Strandrydding og forsøpling av 
strendene i Vestby 

• Vestby kommune – Økonomirapport 2.tertial 2020  

• Valg av revisjonsordning for Vestby kommune (frist: 
31.12.2020) 

• Møteplan 2021 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

8/20 
(10.12.2020 kl. 17:00) 
Kommunestyresalen, 
Vestby rådhus 

• Oppsummering interimsrevisjon 2020 

• Kontrollutvalgets årsplan 2021 

• Kurs og konferanser 2021 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

  

2020 
(ikke fordelt) 

• Vurdere dialogmøte med  
o Ordfører 
o Rådmann 
o RO-lederne 
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Kontrollutvalget i 
Vestby kommune 

Behandlede saker 2020 (pr. 08.10.2020) 
Møte nr./dato Saks nr. Sakstittel Status 

15.01.2020    

 01/20 Godkjenning av protokoll fra møte 4.desember 2019 A 

 02/20 Kontrollutvalgets planarbeid A 

 03/20 Plan for forvaltningsrevisjon – Bestilling A 

 04/20 Plan for eierskapskontroll – Bestilling A 

 05/20 Referat og orienteringer A 

05.02.2020    

 06/20 Godkjenning av protokoll fra møte 15.januar 2020 A 
 07/20 Orientering om kommunens varslingsrutiner A 

 08/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering – Forvaltningsrevisjon A 

 09/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering – Eierskapskontroll U 

 10/20 Orientering fra revisor A 

 11/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 A 

 12/20 Referat og orienteringer A 

    

01.04.2020  AVLYST / UTSATT  

    

27.05.2020    

 13/20 Godkjenning av protokoll fra møte 5.februar 2020 A 

 14/20 Orientering om status for kommunens smittevernberedskap A 

 15/20 Vestby kommune - Årsregnskap 2019 A 

 16/20 Vestby havn - Årsregnskap 2019 A 

 17/20 Oppsummering revisjon 2019 Vestby kommune A 

 18/20 Oppsummering revisjon 2019 Vestby havn O 

 19/20 Forenklet etterlevelseskontroll 2019 B 

 20/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - 
Forvaltningsrevisjon 

A 

 21/20 Henvendelse til kontrollutvalget  
- Kommunens håndtering av byggesak  
- Unntatt etter offentlighetsloven Offl. §13 jfr. Fvl. §13 

A 

 22/20 Referat og orienteringer A 

17.06.2020    

 23/20 Godkjenning av protokoll fra møte 27.mai 2020 A 

 24/20 Økonomirapport 1.tertial 2020 A 

 25/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon  
- Ny behandling 

A 

 26/20 Møteplan 2.halvår 2020 A 

 27/20 Referat og orienteringer A 

10.09.2020    

 28/20 Godkjenning av protokoll fra møte 17.juni 2020 A 

 29/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 U 

 30/20 Referat og orienteringer A 

 31/20 Eventuelt O 

 

 

 

Statuskoder 

A Saken er avsluttet 
B Saken er under behandling 
O Saken er til videre oppfølging 
U Saken er utsatt 
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PS 40/20 EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 

Vedlegg: 
. 

Saksframstilling: 

Saker/temaer under Eventuelt bør spilles inn til kontrollutvalgets leder eller 
sekretariatet før kontrollutvalgets møte.  

Vedtak treffes som regel ikke under Eventuelt 
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