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Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget:
Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.
Avgjørelsesmyndighet:
Vestby kommunestyre
Vedlegg:
Årsrapport Vestby KU 2018, Vestby KU Behandlede saker 2018
Vedtak i saken sendes til:
Vestby kommunestyre
SAKSUTREDNING:
Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling.
For å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i
virksomheten, utarbeider kontrollutvalget hvert år en årsrapport som oversendes
kommunestyret til orientering.
HJEMMEL
I henhold til lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven, koml.) § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og
tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det
løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av
kommunestyret, jfr. Koml. § 77 nr.1
Det følger av koml. § 77 nr.6 første punktum:
6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret
eller fylkestinget.
VURDERING
Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og
kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med god dialog mellom
kontrollutvalget og kommunestyret.
I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap og oversendelse av
avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter,
finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i
løpet av året gjennom en egen årsrapport.
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Årsrapporten kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i
kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til å komme
med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til
behandlingen i kommunestyret.
Vedlagt årsrapporten følger en status over behandlede saker i kontrollutvalget i 2018.
Avslutning:
Forslag til årsrapport for 2018 legges fram for kontrollutvalget til behandling.
Eventuelle merknader og innspill vil bli innarbeidet før rapporten oversendes
kommunestyret.
Ås, 16.01.19
Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær
Vestby kontrollutvalgs behandling 23.01.2019:
Møteleder innledet.
Sekretær orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Det ble fremmet omforent forslag om å innarbeide følgende i årsrapporten (under pkt.
7.2.1):
«Kontrollutvalget bemerket følgende forhold:




Ifølge revisor har ikke Son havnekontor fremvist tilstrekkelig dokumentasjon for
inntektene som knytter seg til Gjestehavna, ventelistegebyr og diverse salg, totalt
kroner 2 856 030.-. Som følge av manglende primærdokumentasjon har ikke
revisor vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for
de nevnte inntektene og revisor kan dermed ikke revidere hvorvidt disse
inntektene er fullstendig medtatt i regnskapet.
Ifølge revisor har det ikke vært fremlagt budsjettvedtak for å dokumentere at de
disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i
samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer
med regulert budsjett.

Kommunestyret godkjente likevel årsregnskapet for Son havnekontor for 2017.»
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Årsrapporten endres i samsvar med de endringer
som fremkom i møtet.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 23.01.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.
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Saksutskriften bekreftes
Ås, 1.februar 2019
Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsekretær

Side 4 av 4

