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Vestby KU-1/16 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 9. desember 2015  
 
Sekretariatets innstilling: 
Det vedlagte forslaget til protokoll fra kontrollutvalgsmøtet den 9. desember vedtas.  
 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 27.01.2016: 
Utvalget sluttet seg til forslaget til protokoll, men drøftet videre innføringen av papirløs 
saksbehandling i utvalget, jf. sak under Eventuelt. 
 
Utvalget fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Ordningen med papirløs saksbehandling vurderes etter ett halvt år. 
2. Utvalgets medlemmer gis raskt opplæring i bruk av programmene i PCene 

som kommunen har utlevert. Utvalget er innstilt på å ha kurset 1. mars fra kl 
17.00 i Rådhuset. 

 
Votering: 
Innstillingen, med tillegg av forslaget som ble lagt fram i møtet, ble enstemmig 
vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 27.01.2016: 

1. Det vedlagte forslaget til protokoll fra kontrollutvalgsmøtet den 9. desember 
vedtas.  

2. Ordningen med papirløs saksbehandling vurderes etter ett halvt år. 
3. Utvalgets medlemmer raskt gis opplæring i bruk av programmene i PCene 

som kommunen har utlevert. Utvalget er innstilt på å ha kurset 1. mars fra kl 
17.00 i Rådhuset. 

 
 
 

Vestby KU-2/16 
Dialog med ordføreren 
 
Sekretariatets innstilling: 
Ordførerens redegjørelse tas til orientering.  
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 27.01.2016: 
Ordføreren redegjorde for aktuelle saker i kommunen og hadde en dialog med 
utvalget om gjensidige forventinger.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 27.01.2016: 
Ordførerens redegjørelse tas til orientering 
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Vestby KU-3/16 
Vestby - rapport om selskapskontroll 2015 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll 2015 til orientering. 
 
Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 
 
Kommunestyret ber sin eierrepresentant i selskapene følge opp rapporten. 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 27.01.2016: 
Jan T. Løkken redegjorde for rapportens konklusjoner.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 27.01.2016: 
Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll 2015 til orientering. 
 
Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 
 
Kommunestyret ber sin eierrepresentant i selskapene følge opp rapporten. 
 
 
 
 

Vestby KU-4/16 
Tema for forvaltningsrevisjon 2016  
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget ønsker å få gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner i 2016: 
1……………………………….. 
2……………………………….. 
 
Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for prosjektene 
til neste møte.  
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 27.01.2016: 
Kontrollutvalget drøftet ulike alternativ som tema for forvaltningsrevisjon 2016.  
Demensomsorgen og byggesaksbehandlingen ble foreslått som tema. 
 
Votering: 
De to foreslåtte temaene ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 27.01.2016: 
Kontrollutvalget ønsker å få gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner i 2016: 
1.  Demensomsorgen 
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2.  Byggesaksbehandlingen 
 
Utvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for prosjektene 
til neste møte. 
 
 
 

Vestby KU-5/16 
Valg av selskap for å gjennomføre overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon i Vestby kommune  
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget velger KPMG til å gjennomføre overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon i 2016, jf. KPMGs tilbud i datert 13. januar 2016.  
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 27.01.2016: 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 27.01.2016: 
Kontrollutvalget velger KPMG til å gjennomføre overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon i 2016, jf. KPMGs tilbud i datert 13. januar 2016. 
 
 

Vestby KU-6/16 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene ble tatt til orientering.  
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 27.01.2016: 
Det ble gitt en muntlig rapport om oppstartkonferansen den 14. og 15. januar fra de 
som deltok i konferansen.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 27.01.2016: 
Orienteringssakene ble tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 


