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Vestby KU-1/15
Ordførerens telefonutgifter
Sekretariatets innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Vestby kontrollutvalgs behandling 21.01.2015:
Ordføreren orienterte om årsakene til sine telefon- og datautgifter og svarte på
spørsmål fra utvalget.
Utvalget drøftet deretter saken. Oversikten over utgiftene som utvalget hadde mottatt
fra ordføreren var ikke spesifisert slik utvalget hadde bedt om. Oversikten ga heller
ingen tall for 2014. Utvalget var derfor enig om å utsette den videre behandling av
saken inntil en ny oversikt over utgiftene foreligger. Oversikten skal vise telefoni
innenlands, samt telefoni til og fra utlandet, dataroaming og annen databruk og
kostnader til utstyr. Kostnadene til kjørebok forklares. Oversikten skal dekke perioden
fra 2010 og fram til utgangen av 2014. Anmodningen om oversikten rettes til
administrasjonen i kommunen.
Rådmannen opplyste at administrasjonen vanskelig har kapasitet til å lage en
oversikt foran det førstkommende møtet i utvalget.
Votering:
Forslaget om å utsette saken og innhente en mer spesifisert oversikt ble enstemmig
vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 21.01.2015:
1. Ordførerens redegjørelse tas til foreløpig orientering.
2. Saken utsettes til kontrollutvalgets møte den 5. mai d.å. Rådmannen bes
seinest fjorten dager før møtet oversende utvalget en spesifisert oversikt over
ordførerens utgifter til telefon og data som kommunen har betalt for, jf.
behandlingen ovenfor.
[Lagre]

Vestby KU-2/15
Etiske utfordringer i Vestby kommune
Sekretariatets innstilling:
Dialogen med ordfører og rådmann om de etiske utfordringene i Vestby kommune
tas til orientering.
Vestby kontrollutvalgs behandling 21.01.2015:
1. Ordfører og rådmannen orienterte om statusen for arbeidet med etiske
spørsmål i henholdsvis administrasjonen og blant de folkevalgte.
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Rådmannen orienterte om at administrasjonen hadde satt i gang et arbeid med å
ajourføre de etiske retningslinjene og kommunestyret vil få en sak om dette, trolig
ved starten av neste kommunestyreperiode.
I debatten ble blant annet følgende tema trukket fram: varslingsregler, publikums
innsynsrett, de ansattes ytringsfrihet, hvordan politikere opptrer overfor hverandre og
hvordan de framstår overfor innbyggerne, regler for korrupsjon, hvordan reglene
følges opp etc.
Det var enighet om at de folkevalgte i kommunen bør spille en aktiv rolle i den videre
utviklingen av de etiske retningslinjene og kommunestyret bør bli oppfordret til å
markere dette.
Votering:
Innstillingen, med tilføyelse av pkt. 2, jf. vedtaket , ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 21.01.2015:
1. Dialogen med ordfører og rådmann om de etiske utfordringene i Vestby
kommune tas til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret ønsker å ha en aktiv rolle i den videre utvikling av de etiske
retningslinjene for kommunen og ber rådmannen legge til rette for det.
[Lagre]

Vestby KU-3/15
Kontrollutvalgets årsrapport 2014
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas.
Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering.
Vestby kontrollutvalgs behandling 21.01.2015:

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 21.01.2015:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas.
Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering.
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[Lagre]

Vestby KU-4/15
Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon i 2015
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger
for de to forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2015.
2. Sekretariatet bes invitere tre selskap til å gi et samlet tilbud om gjennomføring
av begge prosjektene.
3. Tilbudene skal vektes etter følgende fordeling:
1. Pris/totalkostnad 40 – 70 %
2. Kvalitet 30 – 60 %
Vestby kontrollutvalgs behandling 21.01.2015:

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 21.01.2015:
1.
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger
for de to forvaltningsrevisjonsprosjektene i 2015.
2.
Sekretariatet bes invitere tre selskap til å gi et samlet tilbud om gjennomføring
av begge prosjektene.
3.
Tilbudene skal vektes etter følgende fordeling:
1.
Pris/totalkostnad 40 – 70 %
2.
Kvalitet 30 – 60 %
[Lagre]

Vestby KU-5/15
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
Vestby kontrollutvalgs behandling 21.01.2015:
Vedr. vedlegg 4): Revisor sa seg fornøyd med rådmannens svar på
revisjonsrapporten for 2013.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 21.01.2015:
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Orienteringssakene tas til orientering.
[Lagre]

Eventuelt
Siri Hov Eggen hadde fått problemer med møtet berammet til den 6.5 pga.
møtekollisjon. Utvalget var enig om å flytte dette møtet til den 5.5 kl 15.00.
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