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1 Vestby kontrollutvalg 5/18 14.03.2018 
 

 
 
Vestby kontrollutvalgs behandling 14.03.2018: 
Senior Consultant Iver M. Fiksdal presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Leder foreslo å endre tidsfristen for tilbakemelding til seks måneder. 
 
Sekretær orienterte. 
Rapporten og sak vedrørende selskapskontrollen vil også komme til behandling i 
kontrollutvalget i Ås kommune som eier Søndre Follo Renseanlegg IKS sammen 
med Vestby kommune. 
 
Omforent forslag om å tilføye «..under punkt 2..» i innstillingens punkt 3.  
 
Omforent forslag om nytt punkt 2: 
 
«Kommunestyret ber Vestby kommunes representanter i representantskapet melde 
tilbake til kommunestyret om oppfølging av anbefalingene under punkt 1 innen seks 
måneder.» 
 
Innstillingens punkt 2 og 3 blir nytt punkt 3 og 4. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 14.03.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret ber Vestby kommunes medlemmer av representantskapet i 

Søndre Follo Renseanlegg IKS sørge for at selskapet setter i verk følgende tiltak: 
a. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og 

kostnadseffektivitet, og sikrer at det blir rapportert om dette til styret. 
b. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for budsjettarbeidet. 
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c. Sikrer en tilstrekkelig rensekapasitet for avløpsvann som bidrar til 
etterlevelse av utslippskrav, i samsvar med lov og forskrift, utslippstillatelse 
og statlige pålegg. 

2. Kommunestyret ber Vestby kommunes representanter i representantskapet 
melde tilbake til kommunestyret om oppfølging av anbefalingene under punkt 1 
innen seks måneder. 

3. Kommunestyret ber rådmann sørge for å sette i verk følgende tiltak: 
a. Avklarer ansvars- og oppgavefordeling mellom Vestby kommune og 

Søndre Follo Renseanlegg IKS når det gjelder administrative oppgaver. 
b. 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. 

4. Kommunestyret ber rådmann rapportere om Vestby kommunes oppfølging av 
anbefalingene under punkt 3 til kontrollutvalget innen seks måneder. 

 
 
 
 
 
 
 
Særutskriften bekreftes, 27. mars 2018 
 
 
 
Kjell Tore Wirum 
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