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17/00030 
 

  

MØTEINNKALLING 
 

Vestby kontrollutvalg 
 
Dato: 08.02.2017 kl. 17:00  
Sted: Son bryggerhus, Sagaveien 80 i Son  
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.  
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.  
 

Saksliste 
 

1/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016  

2/17 Rådmannens redegjørelse for regler ved utleie av 
lokaler til næringsdrivende 

 

3/17 Samarbeidet med KPMG  

4/17 Orienteringssaker  

 Eventuelt  

 
 
Møtet holdes i Son bryggerhuset etter fulgt av «julemiddagen» som utvalget vedtok å 
utsette. Revisor og sekretær inviteres til middagen. Vi ber om beskjed dersom noen 
ikke kan delta på middagen.  
 
Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter 
særskilt innkalling.  
 
 
Ås, 31.01.2017 
 
 
Jeanette Hoel    Jan T. Løkken/s./  
leder      sekretær 
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Vestby KU-1/17 
Kontrollutvalgets årsrapport 2016 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  17/00043-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Vestby kontrollutvalg 1/17 08.02.2017 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget vedtar utvalgets årsrapport for 2016. 
 
Årsrapporten oversendes kommunestyret med innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering. 
 
         
SAKSUTREDNING: 
 
Forslaget til kontrollutvalgets årsrapport for 2016 legges fram for kontrollutvalget til 
behandling. 
 
 
Ås, 31.01.2017  
 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg: Kontrollutvalgets årsrapport for 2016.  
 

Vedlegg til sak 
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Vestby KU-2/17 
Rådmannens redegjørelse for regler ved utleie av lokaler til 
næringsdrivende 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  17/00044-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Vestby kontrollutvalg 2/17 08.02.2017 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
Rådmannens redegjørelse i e-post av 12. januar 2017 tas til orientering.  
 
E-post fra rådmannen 120117 redegjørelse utleie av lokaler.pdf 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget ba 2.11.17 å be rådmannen om en skriftlig redegjørelse om 
oppfølgingen av reglene for dekning av tilpassingskostander ved utleie av lokaler til 
næringsdrivende, jf. rådmannens e-post av 30. august 2011. 
 
Rådmannen skriver i sin redegjørelse i e-post av 12. januar d.å.: 
«I tillegg til rådmannens e-post av 30. august 2011, vises det også til rådmannens e-
post av 20. april 2015 som var svar på kontrollutvalgets vedtak av 4. mars 2015. 
Temaet var det samme. 
Lite har endret seg etter redegjørelsen av 20. april 2015. Etter denne datoen har 
kommunen fornyet leieavtalen med Sjøskolen i Son om leie av Birkelandsgården. 
Denne avtalen ivaretar de endrede retningslinjene som det tidligere er redegjort for, 
med seks måneders depositum. 
Kommunen har også fornyet avtalen med Arena Catering om leie av lokaler på 
Vestby Arena. Også denne avtalen er i henhold til de endrede retningslinjene. 
Ingen av avtalene har forpliktet kommunen til nye tilpasninger.» 
 
Vedlagt følger kopi av rådmannens redegjørelser av 30. august 2011 og 20. april 
2015.  
 
Rådmannens e-post av 30. august 2011 ble tatt til orientering, jf. kontrollutvalgets 
vedtak i sak 36/11. Kontrollutvalget vedtok i sak 12/15 å ta rådmannens redegjørelse 
i brev av 20. april 2015 til orientering.   
 
Ås, 31.01.2017  
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
Vedlegg: 

1. Rådmannens e-post av 12. januar 2017 vedr. Kontrollutvalget – anmodning 
om redegjørelse FIKS 

2. Rådmannens brev av 20. april 2015 vedr. kommunens utleie av lokaler til 
næringsvirksomhet. 

3. Rådmannens e-post av 30. september 2011. 
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Vedlegg til sak 
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Vestby KU-3/17 
Samarbeidet med KPMG 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  17/00045-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Vestby kontrollutvalg 3/17 08.02.2017 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
Vedlegg: 
Kopi av e-post av 4.1.17 fra KPMG Law Advokatfirma AS vedr Advokat Jan 
Samuelsens klage til Vestby kommune v_ Plan...pdf, Kopi av artikkel i Moss avis 
120117 Vedr revisjonsavtalen med KPMG.pdf 
SAKSUTREDNING: 
 
Daglig leder av KPMG Law Advokatfirma As beklager i en e-post datert 4. januar d.å 
til ordfører Tom Anders Ludvigsen «på det sterkeste» at en advokat i firmaet har 
benyttet firmaets brevark til å fremme en privat klage overfor Vestby kommune.  
 
Ordføreren Tom Anders Ludvigsen uttalt til Moss avis, jf. vedlagte kopi av artikkel av 
12. januar: 
«Det er problematisk å forhold seg til et revisjonsselskap som har en advokat som av 
egeninteresse, på selskapets brevark, beskylder kommunen for tilnærmet 
korrupsjon.»  
Ordføreren viser til at kommunestyret den 13. februar vil behandle rapporten om 
antikorrupsjonsarbeidet i kommunen fra KPMG og fornyelsen av revisjonsavtalen 
med selskapet. 
 
Brevet fra advokaten som ordføreren viser til følger som vedlegg til sak 1/17 i 
innkallingen til møte i Plan- og miljøutvalget den 16. januar d.å. Se link.  Saken gjaldt 
en klagesak og utvalget vedtok ikke å ta den til  følge og klagen er oversendt 
fylkesmannen som klageinstans.  
 
Vestby kommune har avtale om revisjon med KPMG AS. Dette selskapet har en 
samarbeidsavtale med KPMG Law Advokatfirma AS, men de to selskapene er 
adskilte juridiske enheter. 
 
Han peker på at kommunestyret den 13. februar vil behandle rapporten om 
antikorrupsjonsarbeidet i kommunen fra KPMG og fornyelsen av revisjonsavtalen 
med selskapet.  
 
Ås, 31.01.2017  
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
Vedlegg:  

1. Kopi av e-post fra daglig leder i KPMG Law Advokatfirma As vedr. Advokat 
Jan Samuelsens klage til Vestby kommune v/Plan, bygg og geodata – brev av 
7.12.2016.   
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2. Kopi av artikkel i Moss avis 12.1.17 vedr revisjonsavtalen med KPMG 
 

Vedlegg til sak 
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Vestby KU-4/17 
Orienteringssaker 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  17/00046-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Vestby kontrollutvalg 4/17 08.02.2017 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll Vestby kontrollutvalg 14.12.16.pdf, Brev fra Vestby kommune 230117 vedr 
Engene gård.pdf, Aktivitetsplanen pr januar 2017.doc 

1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 14. desember 2016. 
2. Brev av 23. januar 2017 fra Vestby kommune til FIKS vedr. redegjørelse til 

kontrollutvalget – endelig versjon Gnr 86 Bnr 8 – Engene 110 – ulovlighetssak 
– leilighet i en låve og urene masser.  Et sett med vedlegg til hvert 
utvalgsmedlem medbringes til møtet 
Jf. Eventuelt sak nr. 1 i kontrollutvalgets møte 2.november 2016.  Saken 
settes opp på dagsorden på det neste møtet i utvalget.  

3. Aktivitetsplanen per februar 2016. 
 
Muntlig rapport fra deltakerne under NKRFs kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. 
februar. 
 
 
Ås, 31.01.2017 
 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
 

Vedlegg til sak 

 

 

 
 



KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 1/17  Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00043-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget vedtar utvalgets årsrapport for 2016. 

Årsrapporten oversendes kommunestyret med innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering. 

SAKSUTREDNING: 

Forslaget til kontrollutvalgets årsrapport for 2016 legges fram for kontrollutvalget til 
behandling. 

Ås, 31.01.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: Kontrollutvalgets årsrapport for 2016. 
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1.  KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 
 
1.1 Kommuneloven § 77 
 
Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av  
25. september 1992 nr. 107 i § 77 om Kontrollutvalget. Kommunal- og 
regionaldepartementet har med hjemmel i kommunelovens § 77 nr. 11 vedtatt 
forskrift om kontrollutvalg som trådte i kraft fra 1. juli 2004. Jf. rundskriv H-15/04. 
 
For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år 
utarbeidet en årsrapport som framlegges for kommunestyret. Rapporten tar for seg 
de oppgaver kontrollutvalget er pålagt i henhold til forskriften og hvordan utvalget har 
løst sine oppgaver. 
 
1.2 Forskriftens bestemmelser om utvalgets oppgaver 

I forskriftenes § 4, 1. ledd, er kontrollutvalgets ansvar og oppgaver definert:  

" Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale 
eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller 
fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en 
forsvarlig revisjonsordning 

 
Forskriftens § 5, 1.ledd, om kontrollutvalg sikrer at utvalget kan innhente alle 
nødvendige opplysninger: 

”Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av 
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og 
foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre 
oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder 
forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jf. 
forvaltningsloven § 13 mv.” 

Kontrollutvalgets viktigste oppgaver er: 

- påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller 
fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, 
herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i 
samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal 
revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. Jf. § 6. 
Regnskapsrevisjon  

- påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. Jf. § 9, 1. ledd. 
Forvaltningsrevisjon 

- påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 
interesser i selskaper m.m. Jf. § 13. Selskapskontroll  

- Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen 
skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå 
avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.  Jf. § 
16, 1.ledd. Valg av revisjonsordning. Valg av revisor  
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2. KONTROLLUTVALGET I 2016 

Kontrollutvalget i Vestby har 5 medlemmer, og har i 2016 bestått av følgende 
medlemmer: 
  
Medlemmer:     Personlige varamedlemmer: 
Jeanette Hoel, FrP (leder)   Magnus Hem, Frp 
Paal Jargel, H (nestleder)   Jeton Morina, H 
Lars Johan Rustad, KrF   Kristoffer Haakonsen, KrF 
John Arne Kjenn, SP   Inger Randem, SP 
Ann Vølstad, V    Torbjørn Mehl, SV 
 
Pga. forfall møtte Inger Randem og Kristoffer Haakonsen som varamedlemmer  på 
ett møte og Torbjørn Mehl  på to møter. 
 
Kontrollutvalget har i 2016 hatt 6 møter og behandlet 42 nummererte saker. I tillegg 
kommer flere Eventuelt-saker.  
 
Jeanette Hoel og John Arne Kjenn deltok  på den nasjonale 
kontrollutvalgskonferansen arrangert av NKRF den 3. og 5. februar.  
 
Kontrollutvalget har vært medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) fra 2013. Paal 
Jargel og Lars  Johan Rustad  deltok på  FKTs fagkonferanse og årsmøte 7. og 8. 
juni. 
 
Faglig forum for kontrollutvalga i Follo arrangeres en gang per år og tema 2. oktober 
var «Korrupsjon».   Møtet ble holdt i Ski og fire av utvalgets medlemmer deltok.  
Utvalget har vedtatt et strateginotat for sitt arbeid som skal ajourføres årlig, sist gang 
den 2. november 2016.  Til hjelp i arbeidet fører kontrollutvalget en rullerende 
aktivitetsplan som inneholder en oversikt over de lovmessige sakene utvalget skal 
behandle i løpet av året, samt status for forvaltningsrevisjonsprosjekter og andre 
saker som utvalget har vedtatt.  
 
Utvalget drøftet den 14. september sine erfaringer med papirløse møter og vedtok at 
denne ordningen videreføres.  
Kommunestyret vedtok 23. mai at kontrollutvalgsmedlemmene skal få dekket 
utgiftene til en lokalavis hver. 
Utvalget ba i møtet 12. desember kommunestyret vedta en presisering av 
godtgjøringsreglementet for folkevalgte vedr. møtegodtgjøring til utvalg med fast 
møtegodtgjørelse. 
 
Alle kommunens dokumenter skal være offentlige så langt det ikke er gjort unntak i 
lov eller i medhold av lov. FIKS har ansvaret for journalføringen av post til og fra 
kontrollutvalget og for utvalgets arkiv.  
 
Kommunelovens regler om møteoffentlighet i § 31 gjelder for kontrollutvalget.  
 
Innkallinger, sakspapirer, rapporter og protokoller fra kontrollutvalgets møter legges 
ut på kommunens internettsider og på FIKS sine internettsider.  
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3. SEKRETARIATET 

I Kontrollutvalgsforskriftens § 20 om sekretariat heter det at kommunestyret skal 
sørge for at kontrollutvalget har tilfredsstillende sekretariatsbistand. 
Sekretariatsfunksjonen kan verken legges til kommunens administrasjon eller til den 
som utfører revisjonsoppgaver for kommunen.  

Forskriftens krav er ivaretatt ved at det er etablert et interkommunalt samarbeid om 
sekretariatet. Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). Samtlige Follo-
kommuner deltar: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Ås er 
vertskommune for sekretariatet. Samarbeidet er hjemlet i kommunelovens § 27. 
Lederne av kontrollutvalgene utgjør styret for FIKS. Styret har i henhold til kap. 7.5 i 
vedtektene ansvaret for driften av sekretariatet. Det enkelte kontrollutvalg bestemmer 
for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver.  

Jan T. Løkken i FIKS har i 2016 vært sekretær for utvalget. 

 
4.  BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN FOR 2016  
 
Kontrollutvalgsforskriften § 18 slår fast at det er kontrollutvalget som skal innstille om 
budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen. Budsjettforslaget fra kontrollutvalget kan 
bare endres av kommunestyret.  
.  Utvalget avga innstilling overfor kommunestyret om budsjettet for revisjonen, 
sekretariatet og egne utgifter i møtet den 14.september.    
 
Budsjett for kontroll og tilsyn for 2017 og tre foregående år: 
 
 2014 2015  2016  2017 

Regnskapsrevisjon 430 790 476 000   357 000  372 000 

Forvaltningsrevisjon 437 500 425 000   550 000  475 000 

Sekretariat 213 000 222 000   238 000  241 000 

Utvalget 94 000 113 000   181 000  120 000 

Sum 1 248 500  1 271 000 1 326 000 1 208 000 

 
 
 
5.  UTVALGETS ARBEIDSOPPGAVER I 2014 
 
5.1 Tilsyn med revisjonen 
 
Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 4 påse at kommunen har 
en forsvarlig revisjonsordning og skal blant annet påse at kommunens regnskaper 
blir revidert på en betryggende måte, jf. § 6 i forskriften.  
 
Kommunestyret valgte 2. februar 2015 KPMG som regnskapsrevisor for perioden 1. 
mai 2015 til og med 30. april 2017, med opsjon for oppdragsgiver til å kunne forlenge 
avtalen med 1 + 1 år.  I henhold til avtalen skal regnskapsrevisjonen utføres til en fast 
årlig pris, men kan reguleres etter endringene i konsumprisindeksen.  Kontrollutvalget 
innstilte den 14. desember overfor kommunestyret om at kommunen benytter seg av 
opsjonen til å fornye avtalen med KPMG med ett år.  
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KPMG har deltatt i alle møtene i utvalget. Manger Rune Johansen har vært 
selskapets faste representant i møtene. Partner Siv Karlsen Moa har vært 
oppdragansvarlig revisor.  
 
Revisor la den14. september sin revisjonsplan for 2016 (1.5.16 – 30.4.17) og utvalget 
tok denne til orientering.  Revisjonen oppsummerte sin revisjon høsten 2016 med en 
rapport som utvalget tok til orientering 14. desember.  
    
5.2 Oppgaver ved regnskapsrevisjon 

 

Kommunens årsregnskap og årsmelding 

Som kontrollorgan på vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget behandle 
kommunens regnskaper og på grunnlag av regnskapene, årsmeldingen og 
revisjonsberetningen, avgi uttalelse til kommunestyret.  

Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 4. mai følgende uttalelse om kommunens regnskap 
for 2015: 

Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby kommunes årsregnskap for 2015: 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra KPMG datert. april 2016 og rådmannens årsberetning.  
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 
Vestby kommune for 2015. 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Revisor skal skriftlig påpeke eventuelle mangler og feil ved regnskapet gjennom et 
nummerert brev. I 2016 fant ikke revisjonen at det var grunnlag for et slikt brev.  
 
Vestby havns årsregnskap 
 
Driften av havnen er en del av kommunens virksomhet og lagt under resultatområdet 
eiendom.  
 
Kontrollutvalget behandlet Vestby Havns årsregnskap og årsmelding for 2015 den 4. 
mai 2016.  Utvalget anbefalte kommunestyret å godkjenne det framlagte regnskapet.  
 
5.3 Tilsyn med forvaltningen 
 
I henhold til Kontrollutvalgsforskriften § 4 skal kontrollutvalget, på vegne av  
kommunestyret, stå for et løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Med  
forvaltningen menes hele administrasjonen og alle virksomheter i kommunen og alle  
råd og utvalg med unntak av kommunestyret selv. Utvalget rapporterer direkte til  
kommunestyret. 
 
Forvaltningsrevisjonen spiller en viktig rolle i dette tilsynet og har i hovedsak vært  
ivaretatt ved at revisjonen gjennomfører prosjekter etter oppdrag fra kontrollutvalget 
som definerer mål og problemstillinger.  Arbeidet baserer seg på Plan  for 
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forvaltningsrevisjon  for 2013 – 2016 som kommunestyret, etter innstilling fra 
kontrollutvalget, vedtok planen 14. desember 2012. 
Kommunestyret vedtak om revisjonsordning har som konsekvens at 
forvaltningsrevisjonsprosjektene skal konkurranseutsettes for hvert år og valget av 
revisor for det enkelte prosjekt må gjøres av kommunestyret.  
 
5.3.1 Prosjekter i 2016 
 
Kontrollutvalget valgte i møtet den 27. januar 2016 «Demensomsorgen» og 
«byggesaksbehandlingen» som tema for forvaltningsrevisjonen dette året. Utvalget 
godkjente mål og problemstillinger for prosjektene den 9. mars 2016. Prosjektene ble 
konkurranseutsatt og to selskap leverte tilbud. Kontrollutvalget innstilte den 4. mai om 
valg av revisor, men kommunestyret valgte den 20. juni det andre selskapet, KPMG, 
som forvaltningsrevisor for de to prosjektene. I møtet den 14. september godkjente 
kontrollutvalget revisjonens forslag til prosjektplaner for de to prosjektene.  
 
Rapporten fra KPMG om antikorrupsjonsarbeidet i Vestby kommune  ble 
behandlet av kontrollutvalget i møtet den 14. desember.  Rapporten pekte på flere 
svakheter ved antikorrupsjonsarbeidet i kommunen og i avdelingen for plan, bygg og 
geodata. Revisjonen anbefalte blant annet å formalisere rolle- og ansvarsfordelingen 
i saksbehandlingen og at ledelsen bør øke de ansattes bevissthet rundt 
mislighetsrisiko og håndteringen av dette. Det bør gjennomføres en risikoanalyse av 
mislighetsrisikoen i avdelingen og kontroller for å påse at rutiner og prosedyrer blir 
fulgt. Kontrollutvalget vedtok å sende rapporten over til kommunestyret med 
innstilling om at rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake 
til kontrollutvalget innen seks måneder.   
 
Rapporten fra KPMGs om demensomsorg i Vestby kommune ble også behandlet 
av kontrollutvalget i møtet den 14. desember. Revisjonen konkluderte med at 
hjemmetjenesten og sykehjemmet følger opp de nasjonale anbefalingene når 
personer med demens utredes.  Antallet på venteliste for plass varierer +/- 30 
personer. Revisjonen anbefalte blant annet at det bør etableres skriftlige prosedyrer i 
tråd med kvalitetsforskriften. Internkontrollen bør gjennomgås. En langsiktig plan for 
kompetansestyring bør vurderes. Kontrollutvalget innstilte ovenfor kommunestyret 
om at rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til 
kontrollutvalget innen tolv måneder.  
 
 
5.3.2 Rådmannens oppfølging av tidligere rapporter 
 
Kontrollutvalgsforskriften § 12 pålegger kontrollutvalget ansvaret for at 
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om 
forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Utvalget skal også gi rapport til kommunestyret om 
hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp.  
 
Rapporten om rådmannens internkontroll ble behandlet av kommunestyret den 2. 
februar 2015. Kommunestyret ba rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og 
melde tilbake til kontrollutvalget innen seks måneder.   Rådmannens tilbakemelding 
om oppfølgingen ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 11. november 2015. 
Tilbakemeldingen viste at rådmannen ikke var helt i mål med oppfølgingen av alle 
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anbefalingene. Kontrollutvalget vedtok derfor å be om en ny rapport fra rådmannen. 
Rådmannens nye tilbakemelding ble behandlet av utvalget den 4. mai og rapporten 
ble tatt til orientering og oversendt kommunestyret som også tok den til orientering.    
 
Rådmannens tilbemelding om rapporten om gjennomgang av PP-tjenesten ble 
behandlet av utvalget den 14. desember. Utvalget innstilte overfor kommunestyret 
om å ta rapporten til orientering.  
 
5.3.3 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 
 
Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 10 at kontrollutvalget minst en gang i 
valgperioden – og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 
konstituert – skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen 
skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjonsprosjekter på de ulike sektorer.  
 
Tre selskap ble invitert til å gi tilbud om å gjennomføre overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon i Vestby. Bare KPMG leverte et tilbud. Den 27. januar valgte 
kontrollutvalget dette selskapet som leverandør av denne tjenesten. Utvalget drøftet 
innspill og utkast til overordnet analyse den 9. mars og 4. mai. Den 14. september 
behandlet utvalget revisjonens endelig analyse og tema for forvaltningsrevisjon i de 
kommende fire år.  
Sekretæren la i møtet den 2. november fram forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
2017 – 2020. Planen bygde på utvalgets prioriteringer fra forrige møte.   
Kontrollutvalget sluttet seg til planen og innstilte overfor kommunestyret om å vedta 
planen. Kommunestyret vil trolig ta planen opp til behandling i begynnelsen av 2017.   
 
5.4 Selskapskontrollen 
 
Det følger av § 80 i Kommuneloven at kun heleide kommunale/fylkeskommune 
aksjeselskap, interkommunale selskap og samarbeid etter Kommuneloven § 27, som 
er egen juridisk enhet, er omfattet av selskapskontrollen. Dette innebærer en kontroll 
i form av en obligatorisk eierskapskontroll og/eller en frivillig forvaltningsrevisjon. 
Vestby  kommune har eierinteresser i til sammen seks selskap hvor det kan drives 
selskapskontroll: Næringstjenester AS, Follo krisesenter og incestsenter IKS, Movar 
IKS,  Follo kvalifiseringssenter  IKS, Mosseregionens legevakt IKS og Søndre Follo 
Renseanlegg IKS.  Selskapskontrollen kan også omfatte andre selskap, men må da 
basere seg på åpne kilder eller at det aktuelle selskapet gir sin tilslutning til å bli 
kontrollert.  
 
Ordfører Tom Anders Ludvigsen orienterte den 14. desember om kommunens 
eierskapsmelding for 2015 - 2017 og svarte på spørsmål.  
 
5.4.1 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020 
 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13 til 15 skal 
kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 
at kommunestyret er konstituert utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens 
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eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Siktemålet med analysen skal 
være å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 
selskapene. 
 
Kontrollutvalget behandlet sekretariatets overordnede analyse og forslag til plan for 
selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 den 14. september.  Den 10 oktober 
sluttet kommunestyret seg til kontrollutvalgets innstilling , men presiserte at det 
ønsket at Søndre Follo Renseanlegg IKS ble undergitt forvaltningsrevisjon i 2019.  
 
5.5 Andre kontroller 
 
I tillegg til de kontrollformene som er beskrevet ovenfor, skal kontrollutvalget 
gjennomføre et løpende tilsyn med forvaltningen på andre måter, jf. 
kontrollutvalgsforskriftens § 5. 
 

- Ordfører og rådmann orienterte i møtet 14. september om salget av tidligere 
Såner ungdomsskole.  

- Kontrollutvalget behandlet 14. desember rådmannens svar på utvalgets 
spørsmål om hvordan sikkerheten i kommunens oppbevaring av backup og 
lokalisert av data er ivaretatt.  Utvalget vedtok å be revisjonen se videre på 
saken.  

- Utvalget vedtok 14. desember å be om rådmannens redegjørelse for to saker 
som en innbygger hadde tatt opp med utvalget. Den ene gjaldt påstander om 
urene masser i en vei og den andre gjaldt ulovlig leilighet i låve.  Rådmannens 
svar forelå i brev av 23. januar 2017 og vil bli behandlet av utvalget seinere.  

- Utvalget ba 14. desember om rådmannens redegjørelse for oppfølgingen av 
tilpassingskostnadene ved utleie av lokaler til næringsdrivende. Rådmannens 
svar forelå 12. januar og vil bli behandlet av utvalget seinere.   

    
 
 

Vestby, den 8. mars 2016    
 
 

Jeanette Hoel        Paal Jargel  
            leder                   nestleder   
  



KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 2/17  Rådmannens redegjørelse for regler ved utleie av 
lokaler til næringsdrivende 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00044-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Rådmannens redegjørelse i e-post av 12. januar 2017 tas til orientering. 

E-post fra rådmannen 120117 redegjørelse utleie av lokaler.pdf
SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget ba 2.11.17 å be rådmannen om en skriftlig redegjørelse om 
oppfølgingen av reglene for dekning av tilpassingskostander ved utleie av lokaler til 
næringsdrivende, jf. rådmannens e-post av 30. august 2011. 

Rådmannen skriver i sin redegjørelse i e-post av 12. januar d.å.: 
«I tillegg til rådmannens e-post av 30. august 2011, vises det også til rådmannens e-
post av 20. april 2015 som var svar på kontrollutvalgets vedtak av 4. mars 2015. 
Temaet var det samme. 
Lite har endret seg etter redegjørelsen av 20. april 2015. Etter denne datoen har 
kommunen fornyet leieavtalen med Sjøskolen i Son om leie av Birkelandsgården. 
Denne avtalen ivaretar de endrede retningslinjene som det tidligere er redegjort for, 
med seks måneders depositum. 
Kommunen har også fornyet avtalen med Arena Catering om leie av lokaler på 
Vestby Arena. Også denne avtalen er i henhold til de endrede retningslinjene. 
Ingen av avtalene har forpliktet kommunen til nye tilpasninger.» 

Vedlagt følger kopi av rådmannens redegjørelser av 30. august 2011 og 20. april 
2015.  

Rådmannens e-post av 30. august 2011 ble tatt til orientering, jf. kontrollutvalgets 
vedtak i sak 36/11. Kontrollutvalget vedtok i sak 12/15 å ta rådmannens redegjørelse 
i brev av 20. april 2015 til orientering.   

Ås, 31.01.2017  
Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 
Vedlegg: 

1. Rådmannens e-post av 12. januar 2017 vedr. Kontrollutvalget – anmodning
om redegjørelse FIKS

2. Rådmannens brev av 20. april 2015 vedr. kommunens utleie av lokaler til
næringsvirksomhet.

3. Rådmannens e-post av 30. september 2011.



From: Sjur Authen
To: Jan Løkken
Cc: "Jeanette Hoel"
Subject: 16/04369-1 - Kontrollutvalget - Anmodning om redegjørelse FIKS - follo interkommunale

 kontrollutvalgssekretariat
Date: 12. januar 2017 15:24:17

I tillegg til rådmannens e-post av 30. august 2011, vises det også til rådmannens e-post av 20.
 april 2015 som var svar på kontrollutvalgets vedtak av 4. mars 2015. Temaet var det samme.
 
Lite har endret seg etter redegjørelsen av 20. april 2015. Etter denne datoen har kommunen
 fornyet leieavtalen med Sjøskolen i Son om leie av Birkelandsgården. Denne avtalen ivaretar de
 endrede retningslinjene som det tidligere er redegjort for, med seks måneders depositum.
 
Kommunen har også fornyet avtalen med Arena Catering om leie av lokaler på Vestby Arena.
 Også denne avtalen er i henhold til de endrede retningslinjene.
 
Ingen av avtalene har forpliktet kommunen til nye tilpasninger.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Sjur Authen
Rådmann Vestby kommune
 
 
 
 

Fra: Jan Løkken [mailto:Jan.Lokken@as.kommune.no] 
Sendt: 10. november 2016 13:23
Til: Postkasse Vestby kommune
Kopi: Sjur Authen; 'Jeanette Hoel'
Emne: Kontrollutvalget - anmodning om redegjørelse
 
Att: Rådmann Sjur Authen
 
Kontrollutvalget gjorde i sitt  møte 2. november d.å. følgende vedtak under
 Eventuelt:
 
 

4.    Paal Jargel fikk utvalgets tilslutning til å be rådmannen om en skriftlig
 redegjørelse innen 10. januar 2017 om oppfølgingen av reglene for
 dekking av tilpassingskostnader ved utleie av lokaler til næringsdrivende,
 jf. rådmannens e-post av 30. august 2011.

 
 
Med vennlig hilsen 
Jan T. Løkken 
  
Kontrollsjef i FIKS 
Tlf.      64 96 20 58 



Tlf.(m) 959 39 656  E-post:  FIKS@follofiks.no 
Internettadresse:  www.follofiks.no 
FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 
  
Medlemskommuner:  Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås
 











KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 3/17  Samarbeidet med KPMG 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00045-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 

Vedlegg: 
Kopi av e-post av 4.1.17 fra KPMG Law Advokatfirma AS vedr Advokat Jan 
Samuelsens klage til Vestby kommune v_ Plan...pdf, Kopi av artikkel i Moss avis 
120117 Vedr revisjonsavtalen med KPMG.pdf 
SAKSUTREDNING: 

Daglig leder av KPMG Law Advokatfirma As beklager i en e-post datert 4. januar d.å 
til ordfører Tom Anders Ludvigsen «på det sterkeste» at en advokat i firmaet har 
benyttet firmaets brevark til å fremme en privat klage overfor Vestby kommune.  

Ordføreren Tom Anders Ludvigsen uttalt til Moss avis, jf. vedlagte kopi av artikkel av 
12. januar:
«Det er problematisk å forhold seg til et revisjonsselskap som har en advokat som av
egeninteresse, på selskapets brevark, beskylder kommunen for tilnærmet
korrupsjon.» Ordføreren viser til  at kommunestyret den 13. februar vil behandle
rapporten om antikorrupsjonsarbeidet i kommunen fra KPMG og fornyelsen av
revisjonsavtalen med selskapet.

Brevet fra advokaten som ordføreren viser til følger som vedlegg til sak 1/17 i 
innkallingen til møte i Plan- og miljøutvalget den 16. januar d.å. Se link.  Saken gjaldt 
en klagesak og utvalget vedtok ikke å ta den til  følge og klagen er oversendt 
fylkesmannen som klageinstans.  

Vestby kommune har avtale om revisjon med KPMG AS. Dette selskapet har en 
samarbeidsavtale med KPMG Law Advokatfirma AS, men de to selskapene er 
adskilte juridiske enheter. 

Han peker på at kommunestyret den 13. februar vil behandle rapporten om 
antikorrupsjonsarbeidet i kommunen fra KPMG og fornyelsen av revisjonsavtalen 
med selskapet.  

Ås, 31.01.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 



 Side 2 av 2 

Vedlegg:  
1. Kopi av e-post fra daglig leder i KPMG Law Advokatfirma As vedr. Advokat 

Jan Samuelsens klage til Vestby kommune v/Plan, bygg og geodata – brev av 
7.12.2016.   

2. Kopi av artikkel i Moss avis 12.1.17 vedr revisjonsavtalen med KPMG 



Fra: Sjur Authen 
Sendt: 4. januar 2017 12:49
Til: Postkasse Vestby kommune
Emne: VS:  Advokat Jan Samuelsens klage til Vestby kommune v/ Plan, bygg og

geodata – Brev av 7.12.2016

Journalføres på reguleringssaken om Skoglundkollen. Ordfører som kopiadressat. 

Fra: Tom Anders Ludvigsen  
Sendt: 4. januar 2017 11:49 
Til: Sjur Authen 
Emne: VS: Advokat Jan Samuelsens klage til Vestby kommune v/ Plan, bygg og geodata – Brev av 
7.12.2016 

Hei 

Jeg tok opp dette problemet i kontrollutvalgets møte fordi vi nå skal reengasjere revisjonselskapet. Dette 
har tydeligvis revisjonen tatt opp med sitt advokatkontor. Her er en uforbeholden beklagelse. 

Denne bør vel journalføres? 

Tom Anders 

Fra: Skinstad, Per Ivar [mailto:per.skinstad@kpmg.no]  
Sendt: 4. januar 2017 10:03 
Til: Tom Anders Ludvigsen <tom.anders.ludvigsen@vestby.kommune.no> 
Emne: Advokat Jan Samuelsens klage til Vestby kommune v/ Plan, bygg og geodata – Brev av 7.12.2016 

Ordfører Tom Anders Ludvigsen 
Vestby kommune 

Advokat Jan Samuelsens klage til Vestby kommune v/ Plan, bygg og geodata – Brev av 7.12.2016 

Vi viser til ovennevnte brev, som er en klage på vedtak om detaljregulering for Skoglundkollen. 

KPMG Law Advokatfirma AS har en samarbeidsavtale med revisjons- og rådgivingsselskapet KPMG AS. Vi 
har blitt gjort oppmerksom på ovennevnte sak av KPMG AS. Vi har dessuten fått vite at advokat Jan 
Samuelsen, som er advokat i KPMG Law Advokatfirma AS, har brukt firmas brevark til å fremme en privat 
klage overfor Vestby kommune ved Plan, bygg og geodata. Dette er i strid med vårt firmas retningslinjer. 
Firmaets brevark skal ikke benyttes til personlige forhold. Vi har selvfølgelig ikke vært vitende om at 
dette har skjedd. Vi beklager forholdet på det sterkeste. Klagen gjelder advokat Jan Samuelsens private 
forhold, og har ikke noe som helst med vårt firma, KPMG Law Advokatfirma AS, å gjøre. Forholdet er tatt 
opp med advokat Jan Samuelsen.  

Vi finner nok en gang grunn til å beklage på det sterkeste at vårt brevark er misbrukt på denne måten. Vi 
vil stramme inn retningslinjene overfor vår advokater for å unngå at tilsvarende skjer i fremtiden.  



Vennlig hilsen/Best regards  

Per Ivar Skinstad  
KPMG Law Advokatfirma AS  
Daglig leder/Advokat/Attorney-at-law/Senior Tax Partner 
KPMG Huset, Sørkedalsveien 6  
P.B. 7000 Majorstuen, NO-0306  OSLO  
Tel.:   +47 40 63 92 66 
Mobil: +47 40 63 92 66 
Fax:+47 2109 2942  
mailto:per.skinstad@kpmg.no  
www.kpmg.no  
  
  
  
  

 
The information contained in this email and any files transmitted 

with it are confidential and may be legally privileged. It is  
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 4/17 Orienteringssaker 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00046-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Protokoll Vestby kontrollutvalg 14.12.16.pdf, Brev fra Vestby kommune 230117 vedr 
Engene gård.pdf, Aktivitetsplanen pr januar 2017.doc 

1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 14. desember 2016.
2. Brev av 23. januar 2017 fra Vestby kommune til FIKS vedr. redegjørelse til

kontrollutvalget – endelig versjon Gnr 86 Bnr 8 – Engene 110 – ulovlighetssak
– leilighet i en låve og urene masser.  Et sett med vedlegg til hvert
utvalgsmedlem medbringes til møtet
Jf. Eventuelt sak nr. 1 i kontrollutvalgets møte 2.november 2016.  Saken
settes opp på dagsorden på det neste møtet i utvalget.

3. Aktivitetsplanen per februar 2016.

Muntlig rapport fra deltakerne under NKRFs kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. 
februar. 

Ås, 31.01.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 



















































  

Aktivitetsplan 2015 

Ajourført 31.01.2017 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE 

   AKTIVITETSPLAN PR JANUAR  2017  
 

 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  KPMG  står for regnskapsrevisjonen. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.   

Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet.      KU: Kontrollutvalget   KST: Kommunestyret 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 Januar  FIKS KU 8.2.17   

2 Aktivitetsplan  Januar  FIKS Rullerende og ajourføres foran hvert møte  

 Utvalgets strategiplan Desember FIKS Skal fornyes årlig.    

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017  FIKS KU 26.8.15  

3 Møteplan 2016 
Møtene starter kl 17.00 og varer normalt inntil 2 timer 

 

 FIKS 8.2                              13.9 

22.3                            26.10 Faglig forum 

10.5                           1.11 

14.6                           13.12                                

 

 

4 Kommunens årsregnskap for 2016   April  Kom/KPMG KU 10.5  

5 Havnas årsregnskap for 2016 April Kom/KPMG KU 10.5  

6 Tertialrapporter:     

 1.Tertialrapport jan-april 2017 - orienteringssak Juni  Kommunen KU 14.6  

 2. Tertialrapport jan-aug. 2017 - orienteringssak Okt Kommunen KU 1.11  

7 Rapporter fra revisjonen:     

 1. Pr. 30.04.17 (perioden  01.05.16 – 30.04.17) Mai  KPMG KU 14.6  

 2. Pr. 31.10.17 (perioden 01.05.17 - 31.10.17) November KPMG KU 13.12  

 Revisjonsplan 2016 August KPMG 13.12.17  

8 Forvaltningsrevisjonsprosjekter:     

      



  

Aktivitetsplan 2015 

Ajourført 31.01.2017 

2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

9 Plan  forvaltnignsrevisjon 2017-2020 14.9.16 FIKS KU2.11.16 KST   

10 Forvaltningsrevisjon i 2015:     

11 Forvaltningsrevisjon 2016:     

 1. Demensomsorgen i Vestby kommune 1.11.16 KPMG KU  14.12.16 KST ? 

 2. Antikorrupsjonsarbeidet i plan- og 

bygningssaker 

1.11.16 KPMG KU 14.12.16 KST 

12 Oppfølging av tidligere prosjekter: Rådm.frist: Rådmannen   

 1. Rådmannens internkontroll, ny frist: 010316 « KU 4.5.16 KU 4.5.16 

 KST 23.5.16 

 2. Hjemmetjenesten 020815 « KU 11.11.15 KST071215 

 3. PPT-tjenesten 081116 « KU 14.12.16  

 4. Kommunens beredskapsarbeid 080217 «   

13 Selskapskontroll overordnet analyse og  

handlingsplan 2017-2020 

Høst 16 FIKS KU 140916 KST 10.10.16 

 Selskapenes årsrapporter samles og legges fram 

for utvalget en gang per år.  

Høst 17 FIKS   

14 Andre saker 

Fornyelse av avtalen med KPMG 

  

FIKS 

 

KU 14.12.16 

 

KST 
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