
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Spydeberg

Møtested:     Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen
Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55 384, e-post 
iokus@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Spydeberg, 24.04.2014

Turid Fluge Svenneby
Leder
(sign.)
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Kontrollutvalget Spydebergs møte 30.04.2014

Sakliste

PS 14/8 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.01.2014

PS 14/9 Spydeberg kommunes årsregnskap og årsberetning 2013 -
kontrollutvalgets uttalelse

PS 14/10 Spydeberg kommunes skatteregnskap for 2013

PS 14/11 Informasjon fra revisjonen

PS 14/12 Referat

PS 14/13 Eventuelt
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Saksnr.: 2014/6716
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 43765/2014
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 30.04.2014 14/8

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.01.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.01.2014, godkjennes

Rakkestad, 13.03.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.01.2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Vurdering

Den vedlagte protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.01.2014, legges frem til godkjenning
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
 
Møtedato: 30.01.2014,  
Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 17:30 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.:  14/1- 14/7  

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Turid Fluge Svenneby, 
Leder 

X  

Andreas Myr, meldt forfall  Grethe Unnestad innkalt og 
meldt forfall 

Tove Evensen, meldt forfall X Anne-Beth H. Thonerud 
innkalt og møtt 

Thor Erik Klever, fritatt  Tore Wettergreen innkalt og 
meldt forfall 

Ole Harald Bråten X   

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 5. 
 
Møtende fra administrasjonen: Rådmann Heidi Vildskog 
Møtende fra revisjonen: Finn Skofsrud 
Ordfører var til stede. 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Turid Fluge Svenneby 

Leder  
Andreas Myr Tove Evensen  

   
 

……………………. ……………………. 
Thor Erik Klever Ole Harald Bråten 

Merknader 

 
Kontrollutvalget Spydebergs møte 30.01.2014 
 

Sakliste 
   

PS 14/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.11.2013  

PS 14/2 Orienteringssak - Budsjett 2014  

PS 14/3 Orienteringssak 
- Mottak for mindreårige asylsøkere 

 

PS 14/4 Trykkavløps-prosjektet, Lyseren  

PS 14/5 Informasjon fra revisjonen  

PS 14/6 Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune  

PS 14/7 Eventuelt  
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PS 14/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.11.2013 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.11.2013, godkjennes 
 
 
Rakkestad, 22.01.2014 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 30.01.2014: 

 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 30.01.2014: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.11.2013, godkjennes 
 
 
 

PS 14/2 Orienteringssak - Budsjett 2014 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Den muntlige informasjonen fra Rådmann om budsjett 2014, tas til orientering 
 
 
Rakkestad, 22.01.2014 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 30.01.2014: 

Rådmann redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 30.01.2014: 

Den muntlige informasjonen fra Rådmann om budsjett 2014, tas til orientering 
 
 
 

PS 14/3 Orienteringssak 
- Mottak for mindreårige asylsøkere 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
Rådmannens redegjørelse tas til orientering 
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Rakkestad, 15.11.2013 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 21.11.2013: 

Rådmann var forhindret fra å møte 21.11.2013.  
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 21.11.2013: 

Saken utsettes til neste møte. 
 

 

 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 30.01.2014: 

Rådmann redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.  
- Rådmann har hatt møte med UDI i januar. 
- Godt samarbeid mottak og skole 
- Utfordringer  

 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 30.01.2014: 

Rådmannens redegjørelse tas til orientering 
 
 
 

PS 14/4 Trykkavløps-prosjektet, Lyseren 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Saken legges frem til drøfting i utvalget 
 
 
Rakkestad, 15.11.2013 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 21.11.2013: 

Kontrollutvalgsleder har hatt møte med ordfører og rådmann 14.11.2013 og refererte fra dette 
møtet. Utvalget skal få grundige og utfyllende svar på sine spørsmål i et senere møte. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 21.11.2013: 

Saken settes opp på neste møte og rådmann inviteres til møtet. 
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Kontrollutvalget Spydebergs behandling 30.01.2014: 

Utvalgsleder ba utvalget vurdere habiliteten til leder. Utvalget anser leder som habil. 
Rådmann redegjorde for saken og svarte på de spørsmålene som utvalget har reist. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 30.01.2014: 

1. Rådmannens redegjørelse i saken tas til etterretning 
2. Kontrollutvalget anbefaler at fremtidig rapportering fra rådmann blir gjort skriftlig, i tråd 

med «Rutiner for kommunale byggeprosjekter - prosjekthåndbok» vedtatt av 
kommunestyret 18.06.2013, til formannskap og kommunestyret. 

 
 
 

PS 14/5 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 
 
Rakkestad, 22.01.2014 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 30.01.2014: 

Revisor orienterte om følgende: 
- Budsjettbrev 
- Regnskapsrevisjon 
- Planlagt fremdrift 2014 
- Overordnet analyse 

 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 30.01.2014: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 
 
 
 
 

PS 14/6 Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for 
kommunestyret: 
 
• Årsmeldingen 2013 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune, vedtas 
 
 
Rakkestad, 22.01.2014 
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Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 30.01.2014: 

 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak og innstilling 30.01.2014 som fremlegges til 
behandling for kommunestyret: 

 Årsmeldingen 2013 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune, vedtas 
 

 
 

PS 14/7 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
Rakkestad, 22.01.2014 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 30.01.2014: 

1. Innkommet brev til kontrollutvalget v/ Turid Fluge Svenneby, fra Marit Heiestad, datert 
18.12.2013, vedr. massedeponi g.nr. 40 b. nr.1. Thomas Oraug. Brevet ble delt ut av 
utvalgsleder i møtet. 

2. Reglement for godtgjøring til folkevalgte organer.  
3. Konferansen 2014 

 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 30.01.2014: 

 
1. Saken er til politisk behandling, og er da ikke en sak for kontrollutvalget. 
2. Kontrollutvalget anbefaler at reglementet for godtgjøring til folkevalgte organer blir 

ajourført til også å gjelde representanter i IKS som kommunen er medeier i. 
3. Gunnar Harstad reiser på konferansen i sted for Turid. 
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Saksnr.: 2014/6716
Dokumentnr.: 7
Løpenr.: 69869/2014
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 30.04.2014 14/9

Spydeberg kommunes årsregnskap og årsberetning 2013 - kontrollutvalgets 
uttalelse

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2013 for Spydeberg kommune som vist 

i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013 sendes kommunestyret med kopi til 

formannskapet.

Rakkestad, 24.04.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2013 for Spydeberg kommune – utkast
2. Revisors beretning 2013, datert 15.04.2014
3. Revisjonsbrev datert 24.04.2014 fra IØKR IKS
4. Spydeberg kommunes årsregnskap 2013 inkl. rådmannens årsberetning 2013. –

legges direkte ut i dropbox til KU av kommunen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

 Årsmelding Spydeberg kommune 2013

Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet den 15.06.2004 med hjemmel i 
kommuneloven avgi uttalelse om årsregnskapet. 

I § 7 i nevnte forskrift er følgende bestemt når det gjelder saksgang ved denne uttalelsen:
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
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formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.”

Om innholdet i kontrollutvalgets uttalelse kan man finne veiledning i forskriftens kapittel 4 
som omhandler kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon.

Nærmere om de enkelte dokumenter og behandlingsprosedyre i regnskapssaken:

Med henvisning til hva departementet uttaler, bør Spydeberg kommunes budsjett og 
regnskap, rådmannens årsberetning og distriktrevisors revisjonsberetning og revisjonsbrev 
være dokumenter kontrollutvalget legger til grunn når det avgir uttalelse.

Frister i prosedyren for behandling av årsregnskaper er nå:
 Regnskapet skal avlegges av fagsjef for regnskap innen 15. februar
 Årsberetning fra rådmann skal avgis med frist 31. mars
 Revisjonsberetning skal avgis med frist 15. april
 Kommunestyret skal behandle årsregnskapet innen 1. juli

Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bygge sin uttalelse på revisjonsbrevet utarbeidet av 
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, revisors beretning og de øvrige dokumenter i saken.

Årsregnskapet, årsrapport og revisjonsberetningen er avlagt innen gjeldende tidsfrister. 
Revisor har avlagt revisjonsberetning med forbehold på verdivurdering/bokføring av 
premieavvik og avsetning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Dette beløper seg til 
netto kr 2 106 559,85 og ville forbedret kommunens resultat tilsvarende. Videre er det tatt 
med en presisering knyttet til note 22 som omhandler klage vedrørende oppgjør til ikke-
kommunale barnehager i 2011 og 2012. 

Kommunens driftsregnskap 2013 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på 
kr. 3 056 239,47 og regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1 137 176,51

Etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 8 er det påsett at det ikke 
foreligger åpne revisjonsmerknader

Kommunens netto driftsresultat utgjør + 0,8 % av driftsinntekter i 2013. Fylkesmannens 
anbefalte nivå er minimum + 3 % for å opprettholde kommunens formue.

Revisjonen vil være til stede i møtet og kan om ønskelig besvare eventuelle spørsmål fra 
utvalget. Sekretariatet anbefaler utvalget å benytte seg av denne muligheten, og viser for 
øvrig til revisjonsbrevet datert 24.04.2014.

Sekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet 2013
for Spydeberg kommune som vist i vedlegg 1 i denne saken.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet.
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Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
                                                                                                                   

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad Org.nr.: 987 424 354
E-postadresse: anita.rovedal@iokus.no Webadresse: www.iokus.no
Telefon: 69 22 41 60 Mobil: 908 55 384 Bankkonto: 1050 14 16733

Kommunestyret i Spydeberg

  

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato
2014/6716-6-69610/2014-ANIROV 510/123 24.04.2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013 for Spydeberg kommune

I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget 
uttalelse til årsregnskapet til kommunestyret, før det endelig vedtas i kommunestyre. Kopi av 
kontrollutvalgets uttalelse er sendt formannskapet. 

Kontrollutvalget har i møte 30. april 2014 behandlet årsregnskapet 2013 for Spydeberg 
kommune. Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsregnskap, rådmannens 
årsberetning, revisjonsberetningen og revisjonsbrevet. I tillegg har ansvarlig revisor og 
administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget avgir herved følgende uttalelse til bystyret:

 Avleggelsen av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er avlagt til rett tid
og i samsvar med lov og forskrifter.

 Revisor har avlagt revisjonsberetning med forbehold på verdivurdering/bokføring av 
premieavvik og avsetning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Dette beløper 
seg til netto kr 2 106 559,85 og ville forbedret kommunens resultat tilsvarende. Videre 
er det tatt med en presisering knyttet til note 22 som omhandler klage vedrørende 
oppgjør til ikke-kommunale barnehager i 2011 og 2012.

 Kommunens driftsregnskap 2013 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på 
kr. 3 056 239,47 og regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1 137 176,51

 Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
§ 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2013/14.

 Kontrollutvalget merker seg at kommunens netto driftsresultat i 2013 utgjør 0,8 % av 
driftsinntekter. Fylkesmannens anbefalte nivå er minimum + 3 % for å opprettholde 
kommunens formue. 
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Saksnummer 2014/6716-69610/2014

 Kontrollutvalget ønsker at revisjonsbrevet datert 24.04.2014 følger saken til 
kommunestyret og ber kommunestyret spesielt merke seg følgende punkter i brevet:
- Verdivurdering/bokføring av premieavvik 
- Tilskudd til ikke-kommunale barnehager.
- Budsjettstyring i investeringsregnskapet.

 Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2013 for 
Spydeberg kommune og slutter seg til revisors beretning av 15. april 2014.

Med hilsen

Turid Fluge Svenneby
Leder av kontrollutvalget

Kopi til:
Formannskapet
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Saksnr.: 2014/6716
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 68936/2014
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 30.04.2014 14/10

Spydeberg kommunes skatteregnskap for 2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet for Spydeberg 
kommune 2013 til orientering.

Rakkestad, 23.04.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Skatteoppkreverens årsmelding 2013, inkludert skatteregnskapet for 2013
 Kontrollrapport 2013, fra Skatteetaten, Skatt Øst, datert 15.02.2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Saksopplysninger

Etter at revisjonen av skatteregnskapet fra og med 2004 ble overført til Riksrevisjonen har
kontrollutvalget ingen pålagt, formell oppgave med å behandle skatteregnskapet, eller
skatteinnfordring som funksjon. 
Skatteinnfordring er imidlertid en viktig lovpålagt kommunal oppgave, og i tråd med dette bør 
kontrollutvalget følge opp administrasjonens gjennomføring av denne oppgaven.

I likhet med tidligere år har skatteoppkreveren lagt frem en årsrapport for hele området. I 
henhold til instruks plikter skatteoppkrever å gi kommune-/bystyret de opplysninger og 
oppgaver som er nødvendig for tilsyn med den kommunale forvaltningen. I rapporten vises 
utviklingstrekk og nøkkeltall med utfyllende kommentarer.
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Vurdering

Sekretariatet anbefaler  at kontrollutvalget tar skatteoppkreverens redegjørelse om
skatteregnskapet for 2013, til orientering.
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Saksnr.: 2014/6716
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 69350/2014
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 30.04.2014 14/11

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 24.04.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Vurdering

Punkter under denne saken er først og fremst muntlig informasjon og sekretariatet tar 
utgangspunkt i det i sin saksbehandling.
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Saksnr.: 2014/6716
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 68173/2014
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 30.04.2014 14/12

Referat

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Det vedlagte referatet tas til orientering.

Rakkestad, 23.04.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Vedtak i sak 010/14, Forvaltningsrevisjonsrapport – Ressursstyring teknisk.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Vurdering

Det vedlagte referatet tas til orientering.
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Saksnr.: 2014/6716
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 43755/2014
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 30.04.2014 14/13

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 13.03.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Side�44


	Forside 
	Saksliste 
	PS 14/8 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.01.2014
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.01.2014


	PS 14/9 Spydeberg kommunes årsregnskap og årsberetning 2013 - kontrollutvalgets uttalelse
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013 for Spydeberg kommune
	Revisors beretning 2013
	Oppsummering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen 2013 Spydeberg kommune


	PS 14/10 Spydeberg kommunes skatteregnskap for 2013
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Skatteoppkreverens årsmelding 2013
	Kontrollrappoert 2013


	PS 14/11 Informasjon fra revisjonen
	Saksfremlegg

	PS 14/12 Referat
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	vedtak i sak 010/14


	PS 14/13 Eventuelt
	Saksfremlegg


