
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Spydeberg

Møtested:     Spydeberg kommune, møterom formannskapssalen
Tidspunkt: 09.12.2014 kl. 15:00

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

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Spydeberg 04.12.2014

Turid Fluge Svenneby
Leder
(sign.)
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Kontrollutvalget Spydebergs møte 09.12.2014

Sakliste

U.off.
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PS 14/28 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015

PS 14/29 Referater

PS 14/30 Informasjon fra revisjonen

PS 14/31 Møteplan for 1. halvår 2015

PS 14/32 Eventuelt
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Saksnr.: 2014/20875
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 194901/2014
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 09.12.2014 14/26

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.09.2014, godkjennes

Rakkestad, 04.12.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.09.2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Vurdering

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.09.2014 legges frem til godkjenning
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
 
Møtedato: 03.09.2014,  
Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 17:05 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 14/21 – 14/25  

 
 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Turid Fluge Svenneby, 
Leder, meldt forfall 

 Ole Kraggerud er innkalt og 
har meldt forfall. 

Andreas Myr, meldt forfall   

Tove Evensen X  

Gunnar Harstad X  

Ole Harald Bråten X  

 
Møtet ble formelt åpnet med å velge en til å lede møtet. Ole H. Bråten ble enstemmig valgt. 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 5. 
 
Møtende fra administrasjonen: Rådmann og Odd Strand, Ordfører     
Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen og Sven-Harald Klavestad 
 
 
 

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

Leder  
Andreas Myr Tove Evensen 

   
 

……………………. ……………………. 
Gunnar Harstad Ole Harald Bråten 

 

Merknader 

 

 
Kontrollutvalget Spydebergs møte 03.09.2014 
 

Sakliste 
 
  U.off. 

PS 14/21 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06.2014  

PS 14/22 Trykkavløps-prosjektet, Lyseren  

PS 14/23 Plan for forvaltningsrevisjon  

PS 14/24 Informasjon fra revisjonen  

PS 14/25 Eventuelt  
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PS 14/21 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06.2014 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06.2014, godkjennes  
 
 
Rakkestad, 27.08.2014 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 03.09.2014: 

 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 03.09.2014: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06.2014, godkjennes  
 
 
 

PS 14/22 Trykkavløps-prosjektet, Lyseren 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Rådmannens redegjørelse i saken tas til orientering 
 
 
Rakkestad, 27.08.2014 
 
 
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. 
 
 
 

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. 
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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. 

 
 
 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 03.09.2014: 

Rådmann redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 
Hovedpunkter: 

- Det blir gitt skriftlig rapportering i formannskapet i fht økonomi, fremdrift og risiko, 
rapportene er tilgjengelige på kommunens nettside.  

- Milepæler 
- Økonomi 

 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 03.09.2014: 

Rådmannens redegjørelse i saken tas til orientering 
 
 
 
 

PS 14/23 Plan for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon. 
 

2. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kontrollutvalget følgende 2 prosjekter i 
rekkefølge i planperioden:  

 

 Prosjekt 1 

 Prosjekt 2 
 

3. Plan for forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret for behandling innen 
utgangen av 2014, med følgende innstilling: 
- Plan for forvaltningsrevisjon, vedtas 
- Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til 

kontrollutvalget. 
 
 
Rakkestad, 27.08.2014 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 03.09.2014: 

Utvalget drøftet saken. 
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Ang spesialundervisning, ønskes følgende tilleggs punkt  - har kommunen internrutiner som 
fanger opp de som har behov for spesialundervisning? 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 03.09.2014: 

1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon. 
 

2. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kontrollutvalget følgende 2 prosjekter i 
rekkefølge i planperioden:  

 

 Prosjekt 1: «Spesialundervisning»  

 Prosjekt 2: «Internkontroll» 
 

3. Plan for forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret for behandling innen 
utgangen av 2014, med følgende innstilling: 
- Plan for forvaltningsrevisjon, vedtas 
- Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til 

kontrollutvalget. 
 
 
 

PS 14/24 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 
 
Rakkestad, 27.08.2014 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 03.09.2014: 

Revisjonen ga følgende informasjon: 
- Forvaltningsrevisor Anita Rønningen er gift med nyansatt kirkeverge i Spydeberg. 

Utvalget ba om og får fremlagt en skriftlig habilitetsvurdering på neste møte. 
- Forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2014 er godt i gang, forventes ferdig i løpet av 

november. 
- Regnskapsrevisjon  

 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 03.09.2014: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 
 

PS 14/25 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling  

-�7�-



 
 

 
 
Rakkestad, 27.08.2014 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 03.09.2014: 

- Neste møte må flyttes da sekretariatet må på kurs. Det sendes ut en mail med 
forslag til ny dato. 

 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 03.09.2014: 
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Saksnr.: 2014/20875
Dokumentnr.: 9
Løpenr.: 195250/2014
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 09.12.2014 14/27

Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Organisering av kommunens virksomheter", 
Spydeberg kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for 
kommunestyret:
1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Organisering av kommunens virksomheter", Spydeberg 

kommune, tas til etterretning
2. De 7 anbefalingene som fremkommer av rapporten vedtas

Rakkestad, 04.12.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Forvaltningsrevisjonsrapport "Organisering av kommunens virksomheter", 
Spydeberg kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Saksopplysninger

I forvaltningsrevisjonsrapporten konkluderes det med at det kan være vanskelig å trekke 
noen konklusjon på om kommunens virksomheter er hensiktsmessig organisert, sett opp 
mot vedtak for omorganisering, foretatt i 2009/2010. Dette fordi vedtakene som ble gjort i 
forbindelse med omorganiseringen fremstår som lite konkrete. Revisjonens vurdering er at 
ledergruppen, oppleves som hensiktsmessig for virksomhetslederne, men at organiseringen 
generelt fordrer enkelte forbedringsområder. Revisor kan ikke konkludere på hvorvidt 
omorganiseringen har ført til en reell innsparing. Revisor viser for øvrig til undersøkelser, 
vurderinger og konklusjoner for hvert revisjonskriterie, og fremmer følgende 7 anbefalinger:

Anbefaling 1:
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Revisjonen anbefaler ved slike saker, for å sikre at folkevalgte får nødvendig informasjon, at 
administrasjonen har rutine for å gi tilbakemelding på følgende:

 Saker som ikke er påbegynt.
 Saker under arbeid.
 Saker som er fullført.
 Eventuelt melde tilbake til politiske organ hvis vedtak ikke lar seg gjennomføre.

Anbefaling 2:
Revisjonen anbefaler at følgende blir lagt vekt på ved utforming av vedtak:

 Best mulig klargjort/ utredet voteringstema (presise formuleringer som gir lite rom for 
skjønn).

 Hvilket organ som avgjør saken (Det bør framgå klart av innstillingen om saken 
avgjøres av formannskapet, eller om saken går videre til endelig behandling i 
kommunestyret.)

 I forbindelses med en omorganisering av kommunens virksomheter som er basert på 
en intensjon om besparelse, bør det politiske vedtaket si noe konkret om ønsket 
besparelse/ dekningsmåte/ finansieringskilde. Kommunen bør rapportere til 
folkevalgte organ om besparelsen via tertialrapporter, eller enge saker. Det bør også 
fremkomme hvilke kriterier det skal gis tilbakemelding til folkevalgte på, der hvor 
dette er naturlig.

Anbefaling 3:
Revisjonen mener at ledelsesprinsipper og delegeringer også nedover i organisasjonen bør 
være klare, og anbefaler kommunen om å utarbeide prinsipper for fullmakter til 
avdelingsledere. Revisjonen mener også at det bør gjøres en vurdering på hva 
avdelingslederne skal ha ansvar for, kontra hva virksomhetslederne skal ha ansvar for. 
Revisjonen anbefaler at kommunen gjør vurderinger på hvorvidt de skal endre fullmaktene 
slik at ikke virksomhetsledere og avdelingsledere har personalansvar for samme 
ansvarsområde. Det bør også være klare rutiner for rapportering fra avdelingsledere til 
virksomhetsledere.

Anbefaling 4:
Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere å utarbeide stillingsbeskrivelser/ 
funksjonsbeskrivelser for de enkelte stillingene.

Anbefaling 5:
Revisjonen anbefaler kommunen om å gjøre vurderinger på om omorganiseringen har nådd 
målet som ble beskrevet som: «mulighet til å spisse kompetansen på fagutvikling, 
personalledelse og økonomistyring».

Anbefaling 6:
Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere om det er hensiktsmessig med en styrkning i 
nivået over virksomhetsledere.

Anbefaling 7:
Revisjonen anbefaler at revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at 
rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.

Rådmann skriver i sin tilbakemelding at Rådmann i all hovedsak er enig i 
forvaltningsrevisjonens anbefalinger

Vurdering

Sekretariatet viser for øvrig til rapportens pkt 2. Sammendrag og pkt 4.3 Revisors 
vurderinger og konklusjon. Revisjonen vil være til stedet i møtet og kan om ønskelig svare 
på eventuelle spørsmål fra utvalget.
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Saksnr.: 2014/20875
Dokumentnr.: 7
Løpenr.: 195109/2014
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 09.12.2014 14/28

Budsjett for kontroll og tilsyn 2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget vedtar det vedlagte budsjettforslaget med forbehold om at utgifter til KLP, 
samt normal lønns- og prisvekst innarbeides, slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes. 

Rakkestad, 04.12.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Spydeberg kommune 2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, gjeldende fra 
01.07.04, omhandler § 18 budsjettbehandlingen.
I nevnte paragraf sies det at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sies det at kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret.
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat tolker forskriften slik at utgifter til kontrollutvalgets 
egen virksomhet og utgifter til kjøp av revisjons- og sekretærtjenester skal innarbeides i 
forslaget.

Spesielt i år er at kontrollutvalget ikke har hatt mulighet til å vedta sitt budsjett før 
kommunestyrets behandling. 

Budsjettets enkelte elementer:
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 Løpende utgifter til kontrollutvalgets ordinære drift. Disse tallene er innhentet fra 
kommunen og innarbeidet i forslaget.

 Utgifter til kjøp av revisjonstjenester.

 Utgifter til kjøp av sekretærtjenester. 

Vurdering

Sekretariatet anser det som hensiktsmessig at kontrollutvalget formelt vedtar budsjett for 
kontroll og tilsyn, slik at det kan innarbeides i kommunens budsjett i ettertid.
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Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2015 Spydeberg

Ansvar Art Tekst Budsjett 2014 - 

kontrollutvalg

Budsjett 2014 - 

tall fra 

kommunen

Regnskap 

2013

 tall fra 

kommunen 

2015

Forslag til 

budsjett 

2015

Evt. kommentar 

080

Møte 

godtgjørelse             21 000 21 000         

080

Leder 

godtgjøring 10 500            10 500         

080

Tapt arbeids 

fortjeneste

099

Arbeidsgiver

avgift 4 500              3 000              2 481,00       3 000            4 500           

115 Bevertning 1 000              1 000              1 088,00       1 000            1 000           

150

Kurs/ 

opplæring 20 000            25 000            11 600,00     25 000          20 000         

160

Kjøregodtgj

ørelse 500                 243,00          500             

375

kjøp av 

revisjonstjen

ester fra 

IØKR IKS 595455 591000 542 588,00   600 000        760 000       

375

Kjøp av 

sekretariat 

tjenester fra 

IØKUS IKS 79511 75000 73 784,00     80 000          144 764       

Sum 732 466          720 000          649 379,00   734 000,00   962 264       

17 595,00     25 000            

det er vedtatt i 

representantskapene for 

respektive selskap at 

selskapene økes med et 

årsverk, samt at 

innbyggertall er justert til 

2011- tall

25 000          

sekretariatet har i år valgt å legge inn også tall fra kommunen da de avviker fra kontrollutvalgets egne 

tall og vedtak i representantskapene.
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Saksnr.: 2014/20875
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 194994/2014
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 09.12.2014 14/29

Referater

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

De vedlagte referater tas til orientering

Rakkestad, 04.12.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Kommunestyrets vedtak sak 62/2014 – Plan for forvaltningsrevisjon
 Fritak fra politiske verv og suppleringsvalg kontrollutvalget 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Saksopplysninger

Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet i kontrollutvalget 03.09.2014 og i kommunestyret 
22.10.2014. vedtaket i kommunestyret er i tråd med kontrollutvalgets innstilling.

Kontrollutvalgsmedlem Ole Harald Bråten har søkt om fritak fra politiske verv da han flytter 
ut av kommunen. Søknaden ble innvilget i kommunestyret 27.11.2014. samtidig ble tidligere 
varamedlem for Bråten, Britt Gulbrandsen valgt inn som nytt medlem og Trond Solberg som 
personlig vara.

Vurdering

De vedlagte referater tas til orientering
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Fra: anita.rovedal@iokus.no[anita.rovedal@iokus.no] Dato: 04.12.2014 13:33:48 Til: Rovedal Anita 
Tittel: Fwd: Plan for forvaltningsrevisjon 

---------- Forwarded message ----------
From: Kirsten Langehaug <kirsten.langehaug@spydeberg.kommune.no>
Date: Tue Nov 4 12:34:52 UTC+0100 2014
Subject: Plan for forvaltningsrevisjon
To: 'anita.rovedal@iokus.no' <anita.rovedal@iokus.no>

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
14/2583 - 3 / KLA 04.11.2014

Plan for forvaltningsrevisjon

Spydeberg kommunestyre behandlet saken i møte 22. oktober 2014, sak 62/2014,  med følgende 
enstemmige vedtak:

 - Plan for forvaltningsrevisjon vedtas.
-  Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til kontrollutvalget.

Hilsen

Kirsten Langehaug
servicekonsulent                                                                                                                                               
Stab, servicetorg og kultur          

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift.

Side 1 av 2

04.12.2014file:///C:/ePhorte/SrvDocProc/EPHORTEFK/101744107_FIX.HTML
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Kopi til:

Mottakere:
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

ArkivReferanse:#05f780e1a1d441d2a553a460a9ee6cbd2014002583#ACOS.WEBSAK# 

Side 2 av 2
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Postadresse 
Stasjonsgata 35 
1820 Spydeberg 

Besøksadresse 
Stasjonsgata 35 
1820 Spydeberg 

Telefon 
+47 69 68 20 00 
 

E-post 
post@spydeberg.kommune.no 
Nettside 

Bankkonto 
1135 07 00147 
Org.nr. 

   www.spydeberg.kommune.no 864 947 352 

 

SPYDEBERG KOMMUNE 
 

 
Anita Rovedal 
  

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 14/602 - 15 / KLA 03.12.2014 

 
 

Valg av nye medlemmer Kontrollutvalget 
 
Ole Harald Bråten fikk i kommunestyrets møte 27.11.2014, sak 69/2014, innvilget fritak fra sitt verv i 
kontrollutvalget. Se vedlagte møtebok. 
 
Vi ber nye medlemmer og varamedlemmer gi oss epost-adresse og mobiltelefonnummer. 
 
Medlemmer (ikke vara) kan også låne en iPad fra kommunen da alle sakspapirer blir lagt ut i Dropbox. 
 
 
Hilsen 
 
 
Kirsten Langehaug 
politisk sekretær  
Stab, servicetorg og kultur  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift. 
 
 
Vedlegg: 
Møtebok_fritak 
 
 

Kopi til: 
 

Mottakere: 
Turid Svenneby 
Britt Gulbrandsen 
Trond Solberg 
Anita Rovedal 
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SPYDEBERG KOMMUNE 

 

 

Møtebok 
for 

 Kommunestyre  
 
 
Møtedato: 27.11.2014 
Møtested: Kommunestyresalen 
Møtetid: 17:00 - 22:20 
 
Møtet starter med Informasjon om Østre linjes forbindelse mot Oslo. Representanter fra 
Jernbaneverket og Asplan Viak deltar. 
 
 
Forfall meldes til administrasjonen. 
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. 
 
 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff, Arve Martinius Bekkevard, Birgitta Grimeland, 
Gro Pettersen, Gunnar Espelid, Gunnar Harstad, Jan Vidar Moen, John Dokken, 
Knut Espeland, Kyrre Havelin, Morten Strande, Nina Haaland, Ole Andreas 
Kvilesjø, Sigmund Lereim, Sølve Egeland, Torstein Skjolden, Tron Kallum, Truls 
Lindmo 
 

Varamedlemmer: 
Kari Ørnø, Sigrun Egeland 

Forfall Jahan Binai-Faal, Jeanette Bach Mikkelsen 

Administrasjonen Heidi Villdskog, Hans Moesgaard og Mette Mysliwski 
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Saksliste 
 
Saksnr Tittel 
  

69/2014 Fritak fra politiske verv og suppleringsvalg kontrollutvalget 
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Saksframlegg 
 

 

Fritak fra politiske verv og suppleringsvalg kontrollutvalget 

 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Kirsten Langehaug FE - 033, HIST - 13/37 
 

14/602 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

66/2014 
 

Formannskap PS 06.11.2014 

69/2014 
 

Kommunestyre PS 27.11.2014 

 
Saken gjelder: 
Søknad fra Ole Harald Bråten om fritak fra politiske verv og valg av nytt kontrollutvalg. 

Politisk saksordfører  

Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. 

Saksopplysninger 

Ole Harald Bråten søker om fritak fra sitt verv i kontrollutvalget fra 1. januar 2015 da han flytter til  
en annen kommune.  

Lovgrunnlaget: Kommuneloven § 15, kap. 1  

«Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap 
av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, 

trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.» 

 
Etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kapittel 2, paragraf 3, skal ved 
utskifting av medlemmer hele utvalget velges på nytt. Kontrollutvalgets sammensetning skal bestå av 
minst et medlem som er fast medlem i kommunestyret.  

Kontrollutvalget medlemmer i dag er: 

Medlemmer: Personlige varamedlemmer:  

Turid Fluge Svenneby, Sp, leder Ole Kraggerud, Sp 

Tove Evensen, Ap Anne Beth Thonerud, Ap 

Gunnar Harstad, H Tore Wettergreen Steen, H  

Andreas Myr, FrP, nestleder Grethe Unnestad, FrP 

Ole Harald Bråten, SV Britt E. Gulbrandsen, KrF 
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Vurdering 

Ut fra søknaden vurderer rådmannen forholdet slik at søker tilfredsstiller kravene i kommuneloven § 
15 nr. 2, da søker flytter permanent til en annen kommune. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

1. Ole Harald Bråten gis fritak fra verv som medlem i kontrollutvalget ut valgperioden. 
2. Som medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget velges: 

Medlemmer: Personlige varamedlemmer:  

  

  

  

  

  

 

 

 
 
 
Formannskap - 66/2014 
 

FS - behandling: 
Politisk saksordfører: Morten Strande 

Votering: enstemmig (6 stemmer) som foreslått av valgkomiteen. 

 
 

FS - vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
 

1. Ole Harald Bråten gis fritak fra verv som medlem i kontrollutvalget ut valgperioden. 
2. Som medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget velges: 

Medlemmer: Personlige varamedlemmer:  

Turid Fluge Svenneby, Sp, leder Ole Kraggerud, Sp 

Tove Evensen, Ap Anne Beth Thonerud, Ap 

Gunnar Harstad, H Tore Wettergreen Steen, H  

Andreas Myr, FrP, nestleder Grethe Unnestad, FrP 

Britt E. Gulbrandsen, KrF Trond Solberg, KrF 
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Kommunestyre - 69/2014 
 

KS - behandling: 
 
FØLGENDE HADDE ORDET TIL SAKEN: Morten Strande 

VOTERING: Enstemmig som foreslått av formannskapet. 
 
 

KS - vedtak: 
ENDELIG VEDTAK I SAKEN BLIR DA:  

1. Ole Harald Bråten gis fritak fra verv som medlem i kontrollutvalget ut valgperioden. 
2. Som medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget velges: 

Medlemmer: Personlige varamedlemmer:  

Turid Fluge Svenneby, Sp, leder Ole Kraggerud, Sp 

Tove Evensen, Ap Anne Beth Thonerud, Ap 

Gunnar Harstad, H Tore Wettergreen Steen, H  

Andreas Myr, FrP, nestleder Grethe Unnestad, FrP 

Britt E. Gulbrandsen, KrF Trond Solberg, KrF 

 
 

 
 
 

Vedlegg: 
Søknad om fritak fra politiske verv fra Ole Harald Bråten 
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Saksnr.: 2014/20875
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 194924/2014
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 09.12.2014 14/30

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 04.12.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Vurdering av uavhengighet/ habilitet – revisors egenvurdering

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.12.2014

Saksopplysninger

Revisjonen opplyste i møte 03.12. at forvaltningsrevisor Rønningen var gift med nyansatt 
kirkeverge i Spydeberg. Kontrollutvalget ønsket en skriftlig habilitetsvurdering i neste møte. 

Vurdering

Ut over overnevnte sak så vil det bli gitt muntlig informasjon om arbeidet i revisjonen. 
Sekretariatet tar utgangspunkt i det i sin saksbehandling, og anbefaler utvalget å ta 
informasjonen fra revisjonen til orientering.
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Saksnr.: 2014/20875
Dokumentnr.: 8
Løpenr.: 195239/2014
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 09.12.2014 14/31

Møteplan for 1. halvår 2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 
virksomhet 1. halvår 2015:

1. møte: onsdag 28. januar 2015 kl. 15:00
2. møte: onsdag 29. april 2015 kl. 15:00
3. møte: onsdag 3. juni 2015 kl. 15:00

Rakkestad, 04.12.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Saksopplysninger

I henhold til kommuneloven § 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder 
som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter.
Av praktiske grunner er det formålstjenlig at utvalget fastsetter møteplan for hvert halvår.

Vurdering

Det er i innstillingen antydet 3 møter for 1. halvår 2015. 
Når det er foreslått konkrete dager så har dette sammenheng med sekretariatets praktiske 
muligheter til saksbehandling osv., samt forholdet til frister, ferieavvikling m.m.
Utover de foreslåtte 3 møtene, er det opp til utvalget/utvalgsleder å endre tidspunkter, 
bestemme andre møter, eller å avlyse allerede berammede møter.
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Saksnr.: 2014/20875
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 194856/2014
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 09.12.2014 14/32

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 04.12.2014

Anita Rovedal
daglig leder
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