
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Spydeberg

Møtested:     Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen
Tidspunkt: 28.01.2015 kl. 15:00

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

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Spydeberg, 22.01.2015

Turid Fluge Svenneby
Leder
(sign.)
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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
Kontrollutvalget Spydeberg 28.01.2015 15/1

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

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 09.12.2014:

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 09.12.2014:

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  
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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.: 2015/1569
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 11720/2015
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 28.01.2015 15/2

Orienteringssak - Budsjett 2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra rådmannen om budsjett 2015, tas til orientering

Rakkestad, 21.01.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Budsjett 2015

Saksopplysninger

I tråd med tidligere praksis inviteres rådmannen til kontrollutvalgets møte for å gi utvalget en 
orientering om budsjett 2015.

Vurdering

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering 
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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
Kontrollutvalget Spydeberg 28.01.2015 15/3

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

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 09.12.2014:

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 09.12.2014:

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.
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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:

 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.: 9
Løpenr.: 195250/2014
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 09.12.2014 14/27
Kontrollutvalget Spydeberg 28.01.2015 15/4

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

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 09.12.2014:

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 09.12.2014:

Vedlegg

 Forvaltningsrevisjonsrapport "Organisering av kommunens virksomheter", 
Spydeberg kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 
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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:
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:
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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.: 2015/1569
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 11724/2015
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 28.01.2015 15/5

Oppfølgingsrapport om forvaltningsrevisjonsrapport "Tjenesteutøvelse i 
barnevernet", Spydeberg kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for 
kommunestyret i Spydeberg kommune:

 Vedlagte rapport om oppfølging av rapport om «Tjenesteutøvelse i barnevernet», 
Spydeberg kommune, utarbeidet av IØKR IKS, tas til etterretning

 Administrasjonen følger opp vedtaket fattet i kommunestyret sak 26/13, og legger 
frem en skriftlig redegjørelse, for at så er gjort, til kontrollutvalgets møte 03.06.2015.

Rakkestad, 21.01.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Oppfølging av rapport om «Tjenesteutøvelse i barnevernet», Spydeberg kommune, 
utarbeidet av IØKR IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

 Forvaltningsrevisjonsrapport om «Tjenesteutøvelse i barnevernet», Spydeberg 
kommune,

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 06.05.2013, sak 13/12 forvaltningsrevisjonsrapport 
«Tjenesteutøvelse i barnevernet”, Spydeberg kommune og følgende vedtak ble fattet:

1. Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tjenesteutøvelse i barnevernet» i Spydeberg 
kommune, tas til etterretning

2. De 10 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrevisjonsrapporten vedtas
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Kommunestyret behandlet rapporten under sak 26/13 hvor følgende vedtak ble fattet:
1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tjenesteutøvelse i barnevernet» i Spydeberg 

kommune tas til etterretning.
2. De 10 anbefalingene som fremkommer for forvaltningsrevisjonsrapporten vedtas.

Oppfølgingsrapporten konkluderer med følgende:
«Barnevern er en viktig del av en kommunes forvaltning, og lovgiver setter visse krav til 
utførelse av denne oppgaven. Revisjonen har i denne oppfølgingsrapporten ikke gjort egne 
kontrollhandlinger. Derimot har Fylkesmannen utført en kontroll på barneverntjenesten i 
Spydeberg i løpet av høsten 2014 i form av rapport av 05.01.2015. Denne rapporten har 
revisor tatt med i vurderingene av om revisjonens anbefalinger er fulgt opp. Revisor ser at 
det er blitt arbeidet noe med forvaltningsrevisjonens anbefalinger i kommunen, og vurderer 
dette som positivt. Allikevel ser revisor at det er forbedringsområder, noe som både 
revisjonen påpekte i 2013 og som nå Fylkesmannen påpeker i 2014/2015. Revisjonen 
vurderer anbefalingene 1, 2, 7, 8 og 9 som ikke fulgt opp, anbefalingen 5 som delvis fulgt 
opp, mens anbefalingene 3,4.6 og 10 som fulgt opp.»

Rapporten fra Fylkesmannen viser at det er funnet følgende avvik: «Spydeberg kommune
sikrer ikke systematisk oppfølging og kontroll av barns situasjon i fosterhjem»

Når kommunestyret vedtar de anbefalingene som er gitt i en forvaltningsrevisjonsrapport, 
slik det her er gjort, er dette ikke lenger å anse som anbefalinger fra revisjonen, men vedtak 
fattet av kommunestyret som administrasjonen skal følge opp og sørge for at blir 
gjennomført.( Jamf. kommunelovens § 23, 2.ledd)

Vurdering

Sekretariatet vurderer det slik at kontrollutvalget, på bakgrunn av de fremlagte rapporter, bør 
følge opp at Spydeberg kommune gjennomfører vedtaket fra kommunestyret, ved å få 
fremlagt en skriftlig redegjørelse til sitt møte 03.06.2015.
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1 BAKGRUNN 

1.1 Innledning 
 
Oppfølging av rapport om ”Tjenesteutøvelse i barnevernet” i Spydeberg kommune kommer 
som følge av vedtak 13/12 i kontrollutvalget og vedtak 26/13 i kommunestyret. 
 
I vedtak 13/12 fra kontrollutvalget heter det: 

1. Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tjenesteutøvelse i barnevernet» i Spydeberg 
kommune. 

2. De 10 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrevisjonsrapporten vedtas. 
 
I vedtak 26/13 fra kommunestyret heter det: 
”1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tjenesteutøvelse i barnevernet» i Spydeberg kommune tas 
til etterretning. 
2. De 10 anbefalingene som fremkommer for forvaltningsrevisjonsrapporten vedtas.» 
 
Revisjonen takker kommunens ansatte for godt samarbeid i prosjektgjennomføringen. 
 

1.2 Hjemmel for oppfølging 
 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (FOR 2004-06-15 nr. 905) § 12 
om ”Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter” sier følgende: 
”Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 

behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 
 
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan 
kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt 
opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt 
fulgt opp på en tilfredsstillende måte.” 
 

1.3 Formål og problemstilling 
 
Formålet med undersøkelsen er å følge opp forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Tjenesteutøvelse 
i barnevernet”. 
 
Problemstilling: Er alle tiltak som ble vedtatt av kommunestyret ved behandlingen av 
rapporten iverksatt? 
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2 OPPFØLGINGSKRITERIER 
 
Oppfølgingskriteriene vi måler opp mot er kommunestyrets vedtak i sak 26/13. Det vil være 
anbefalingene som er gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten som danner utgangspunktet for 
oppfølgingen. I tillegg foreligger også administrasjonens bemerkninger til revisjonens 
anbefalinger forut for kommunestyrets vedtak, (vedlegg 1). 
 
Revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten var følgende: 
 
Anbefaling nr. 1: Revisjonen anbefaler at Spydeberg kommune ferdigstiller et 
internkontrollsystem for barneverntjenesten. 
Anbefaling nr. 2: Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å utarbeide brukerundersøkelser, 
eventuelt et system for å samle tilbakemelding fra brukerne. 
Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler kommunen om å vurdere hvorvidt forskrift om utfyllende 
tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlig arkiv (FOR 1999-12-01 
nr.1566) §), samt NOARK-standarden, oppfylles ved kun bruk av det elektroniske 
arkivprogrammet ACOS. 
Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å dokumentere skriftlig at det er blitt 
konkludert på meldinger. 
Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler at det utarbeides rutiner som sikrer tilbakemelding til 
melder. 
Anbefaling 6: Revisjonen anbefaler kommunen å bestrebe at tremånedersfristen for 
undersøkelser blir overholdt, og at arbeidet vedrørende dette er etterprøvbart i papirversjon i 
det enkelte barns mappe.  
Anbefaling 7: Revisjonen anbefaler barneverntjenesten om fortsatt å ha fokus på å utarbeide 
tiltaksplaner og omsorgsplaner jamfør krav i lovverk. 
Anbefaling 8: Revisjonen anbefaler barneverntjenesten om fortsatt ha fokus på at det skal 
utarbeides  fire tilsynsførerrapporter per fosterhjem i året. 
Anbefaling 9: Revisor vurderer at det er flytende overganger både budsjettmessige og 
ressursmessige mellom ansvarsområdene i virksomheten Familierelaterte tjenester. 
Samarbeid, og Spydebergmodellen er gjennomgripende i tankegangen i hele virksomhet for 
familierelaterte tjenester, og også i kommunen generelt. Dette uten at det finnes noen 
forpliktende målsettinger eller avtaler. Revisjonen anbefaler således at «Spydebergmodellen» 
dokumenteres og legges frem for politisk behandling, for forpliktende avtaler og målsettinger.  
Anbefaling 10: Revisjonen anbefaler at revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken 
ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret. 
 
 
På bakgrunn av revisjonens anbefalinger og administrasjonens bemerkninger fattet 
kommunestyret sitt vedtak.  
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3 OPPFØLGING 
 
Revisor har mottatt svarbrev fra rådmannen, ved virksomhetsleder ved familierelaterte 
tjenester Hilde Dybedahl, datert 7.11.2014, brevet ligger med som vedlegg 2. 
Administrasjonen har således besvart revisjonens oppfølging av vedtatte anbefalinger. 
 
 
 

3.1 Vedtatt anbefaling nr. 1 
«Revisjonen anbefaler at Spydeberg kommune ferdigstiller et internkontrollsystem for 
barneverntjenesten.» 
Revisor fikk opplyst via oppstartsintervju at Spydeberg kommune har utarbeidet 
internkontroll for pleie- og omsorgstjenestene i kommunen, med beskrevne prosedyrer og 
avvikssystem. Det hadde vært gjort forsøk på å tilpasse dette barnevernets behov uten at det 
har lykkes. Kommunen var i ferd med å innhente informasjon om ulike digitale systemer som 
skulle sikre internkontrollarbeidet. Revisor fikk videre opplyst at barneverntjenesten benyttet 
seg av saksbehandlingssystemet ACOS, og dette systemet ivaretok flere av kravene i 
internkontrollforskriften. Revisor fant at det for øvrig ikke var utarbeidet noe system for 
avviksbehandling etc. Men via oppstartsintervjuet får revisor opplyst at både barnevernleder 
og virksomhetsleder mener at lovverk er ivaretatt i tjenestens praksis. Dette fordi det var 
mulig å ha oversikt over antall saker, fravær hos medarbeidere, oppfølgingsbehov osv. Det var 
i tillegg etablert en møtestruktur som sikret denne oppfølgingen. Revisor vurderte at tjenesten 
ikke hadde et internkontrollsystem etter lovverket. Revisor påpekte videre at et 
internkontrollsystem skulle tilpasses barneverntjenestens størrelse, egenart, aktiviteter og 
risikoforhold, og ha det omfang som var nødvendig for å etterleve krav fastsatt i, eller i 
medhold av lov om barneverntjenester. Revisor vurderte at det spesielt i tjenester med få 
ansatte var viktig å ha gode rutiner og systemer som sørget for at lovverk ble overholdt. 
I 2013 svarte rådmannen følgende: «Spydeberg kommune arbeider med å etablere et 
kvalitetssikringssystem for all kommunal virksomhet. Det forutsettes at kravene om 
internkontrollsystem for barneverntjenesten ivaretas gjennom dette.» 
I 2014 svarer rådmannen: «Spydeberg kommune har etablert kvalitetslosen som 
internkontrollsystem for alle kommunens virksomheter. Kvalitetslosen er et helhetlig 
kvalitetssystem som inneholder aktuelle prosedyrer og planer, og som regelmessig (minimum 
årlig) gjennomgås, revideres og forbedres. Denne systematikken sikrer at kommunens 
dokumentasjon er tilpasset til relevante lover, forskrifter og eventuelle rundskriv. 
Barneverntjenesten er i ferd med å utarbeide prosedyrer på alle ansvarsområder. Som 
utgangspunkt for prosedyrene ligger beskrivelsene «Rutinehåndbok for barneverntjenesten i 
kommunene». Leder i virksomheten vil årlig ta stilling til relevansen i det som ligger i 
systemet, og avskrive de prosedyrer det ikke lenger er behov for, samt sikre at det utarbeides 
nye prosedyrer der behov har oppstått. Leder må kvittere på at dette er gjennomført, og dette 
overvåkes kontinuerlig av Rådmann. Videre har kommunen erkjent svakheter i eksisterende 
avvikssystem og i mulighetene til egenkontroll. Kommunens nye avviksstruktur, som i større 
grad fokuserer på plikt til å melde avvik når dette er påkrevet. Ansatte har nå en mer tilpasset 
og enklere måte å melde på, og alle medarbeidere er i ferd med å få opplæring i avvik og 
avvikskultur.» 
Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester sier 
følgende om innholdet i barneverntjenestens internkontroll (§4): 
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Internkontroll innebærer at kommunen blant annet skal: 
a) Beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens 

hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeid. Det skal klart fremgå 
hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. 

b) Sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som 
gjelder for barneverntjenesten, 

c) Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor 
fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll, 

d) Sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og 
erfaring utnyttes, 

e) Gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barneverntjenesten, 
f) Skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller 

mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, 
g) Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, 

instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse 
av barnevernlovgivningen, 

h) Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 
fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten. 

Revisor fikk tilsendt prosedyrebeskrivelse av barnevernsdokumenter som er innbefattet i 
Kvalitetslosen, og ser at de inneholder følgende områder: 

 Generelle saksbehandlingsregler 
 Meldinger 
 Undersøkelser i barnevernssaker 
 Iverksetting av hjelpetiltak 
 Plassering utenfor hjemmet 

 Behandling av klager ved barneverntjenesten. 
Revisor ser at de ulike punktene er utførlig behandlet, og henviser til det gjeldende lovverk på 
området. Dette vurderer revisor som positivt. Revisor finner derimot ikke en beskrivelse av 
barnevernstjenestens organisering, og hovedoppgaver og mål. Disse punktene vil kunne ligge 
til grunn for et forbedringsarbeid. Revisor finner heller ikke at det fremgår hvilken 
ansvarsfordeling, eller hvordan oppgaver og myndighet er fordelt. Videre finner ikke revisor 
at det er noen punkt i internkontrollen som omhandler tilbakemelding og bruk av erfaring fra 
barn og foreldre til forbedring av tjenesten. Revisor finner ikke at det er spesifisert noen fast 
gjennomgang av internkontrollen for de ansatte, eller for når internkontrollen skal gjennomgås 
for å sikre at den er oppdatert. Kommunen opplyser at det skal foretas en gjennomgang av 
prosedyrene rundt internkontrollen årlig, men revisor finner ikke at dette er dokumentert i 
internkontrollen. Revisjonen vurderer anbefalingen som arbeidet med, men ikke fulgt opp. 
 

3.2 Vedtatt anbefaling nr. 2 
«Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å utarbeide brukerundersøkelser, eventuelt et 
system for å samle tilbakemelding fra brukerne.» 
Revisor så via KOSTRA at barneverntjenesten i Spydeberg hadde rapport inn at de ikke hadde 
noe system for brukerundersøkelser, og at det heller ikke var gjennomført brukerundersøkelser 
de to siste år. På oppstartsintervjuet sa både barnevernsleder og virksomhetsleder at 
tilbakemeldinger viste at tjenesten jobbet godt, men at disse tilbakemeldingene ikke var satt i 
system. Forskrift om internkontroll sier at et slikt system blant annet skal sikre at kommunen 
gjør bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av tjenesten. Revisor vurderte det 
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som viktig at kommunen lot brukernes tilbakemeldinger prege fremdrift og tjenesteutøvelse. 
Revisor sa videre at det uten et fastsatt system for brukerundersøkelser kan det trekkes tvil om 
kommunen systematisk arbeidet for å kunne imøtekomme brukernes behov. 
I 2013 svarte rådmann: «Det er etablert brukerråd for de fleste av kommunens virksomheter, 
også for Familierelaterte tjenester. Det har ikke vært mulig å etablere representasjon fra 
barnevernets brukere i brukerrådet. Det har tidligere vært gjennomført brukerundersøkelser i 
kommunen uten at dette har gitt resultater som har kunnet benyttes til å videreutvikle tjenesten 
på grunn av for få respondenter. Arbeidet med å evaluere kommunens system for 
brukermedvirkning på systemnivå er påbegynt og vil ferdigstilles innen utgangen av året. Det 
vil parallelt med dette arbeides for å systematisere tilbakemeldinger fra brukerne av 
tjenesten.» 
I 2014 svarer rådmannen: « Ordningen med brukerråd er delvis erstattet med 
dialogkonferanse. Brukermedvirkning på individnivå er selvsagt ivaretatt gjennom 
barnevernets arbeid, men det er utfordrende å etablere en metodikk for brukermedvirkning på 
systemnivå for denne tjenesten. Spydeberg kommune har gjennomført en 
innbyggerundersøkelse. Det er ikke funn i denne undersøkelsen som kan benyttes i arbeidet 
med å videreutvikle tjenesten.» 
Revisor har forståelse for at det kan være vanskelig å gjennomføre brukerundersøkelser på 
brukere i barneverntjenesten. Tjenesten er liten og de ansatte har god kjennskap til den enkelte 
bruker. Imidlertid vurderer revisor at det er viktig at kommunen lar brukernes 
tilbakemeldinger prege fremdrift og tjenesteutøvelse, og mener at tjenesten kan trekke viktig 
læringsinformasjon ut fra dette. Revisor kan ikke se at det er gjort handlinger som vil være 
med på å sette tilbakemeldinger fra brukerne av barneverntjenesten i system. Revisor ser også 
at Fylkesmannen har gjort de samme funn i sin rapport av 05.01.2015, vedlegg 3,  ved at det 
ikke foretas systematiserte tilbakemeldinger fra fosterforeldre, barn og foreldre ved 
barneverntjenesten. Revisjonen vurderer anbefalingen som ikke fulgt opp. 
 

3.3 Vedtatt anbefaling nr. 3 
«Revisjonen anbefaler kommunen om å vurdere hvorvidt forskrift om utfyllende tekniske og 
arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlig arkiv (FOR 1999-12-01 nr.1566) §), 
samt NOARK-standarden, oppfylles ved kun bruk av det elektroniske arkivprogrammet 
ACOS.» 
På oppstartsintervjuet ble revisor fortalt at alle meldinger ble registrert i ACOS den dagen de 
kommer. Acos Websak er et midlertidig godkjent elektronisk arkiv, det vil si at det 
godkjennes med enkelte kommentarer. Det sto under kommentarfeltet til den midlertidige 
godkjenningen av ACOS Websak at hvorvidt det er nødvendig å oppfylle de enkelte kravene i 
kommentarene, vil i noen grad avhenge av hvilke behov den enkelte bruker av løsningen har. 
Ansvaret for at kravene i arkivloven med forskrifter og at Noark-standarden oppfylles, ligger 
hos det forvaltningsorgan som skal benytte løsningen, det vil i dette tilfelle si Spydeberg 
kommune. Revisor mente i 2012 at for at dokumenter som var informasjonskilde skulle være 
trygget for samtid og ettertid burde dokumentene lagres både i papirform og elektronisk 
Revisor mente videre at det er var viktig med for eksempel tanke på eventuelle 
oppreisningssaker, eller hvis barn ønsket innsyn i sine mapper, og at det da forelå den 
nødvendige dokumentasjon. 
I 2013 svarte rådmannen: « Rådmannen skal vurdere hvorvidt forskrift og standarder oppfylles 
kun ved bruk av det elektroniske arkivprogrammet ACOS. Eventuelt behov for oppbevaring 
av dokumentasjon i fysiske mapper vurderes i denne sammenhengen.» 
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I 2014 svarer rådmannen: «Barneverntjenesten benytter både elektronisk og fysisk 
(saksmapper) arkivering. Det legges vekt på at all aktivitet skal dokumenteres. ACOS 
Barnevern er integrert med ACOS Websak, og blir tilpasset fremtidige Noark-standarder.» 
Revisor har ikke gjort nærmere kontroller i denne oppfølgingsrapporten, men ser at 
rådmannen svarer at de nå både benytter elektronisk og fysisk arkivering av informasjon. 
Dette vurderer revisor som positivt. Revisjonen vurderer anbefalingen som fulgt opp. 
 
 
 

3.4 Vedtatt anbefaling nr. 4 
«Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å dokumentere skriftlig at det er blitt konkludert på 
meldinger.» 
Revisor fant ved mappegjennomgang i 2013 at det ikke forelå konklusjoner på meldingene i 
mappene. Revisor vurderte at dette kunne gjøre det vanskelig for tjenesten å holde oversikt 
over hvilke meldinger som førte til undersøkelse/ tiltak, eller ikke. Revisor fikk inntrykk av at 
praksisen på å ta fatt i meldinger var god, men det manglet dokumentasjon på at dette ble 
gjort. Revisor vurderte det som viktig at det ble dokumentert konklusjoner på meldinger for å 
avgjøre om en melding skulle henlegges eller om det skulle opprettes en undersøkelse. Dette 
for å forhindre at barneverntjenesten fikk «mappebarn». 
I 2013 svarte rådmann: « Det etableres rutiner og maler i saksbehandlingssystemet slik at det 
dokumenteres skriftlig at det er konkludert på meldinger og at det sikres at melder får 
tilbakemelding.» 
I 2014 svarer rådmannen: «Alle meldinger konkluderes skriftlig. Dokumentasjon på at dette er 
gjort skal gjenfinnes i saksmappe/arkiv.» 
Revisor har ved denne oppfølgingsrapporten ikke foretatt en ny mappegjennomgang. Men 
revisor ser ved den vedlagte malen om prosedyrer vedrørende Kvalitetslosen at det er nøye 
beskrevet hvilke handlinger som skal gjennomføres når barneverntjenesten mottar en melding. 
Revisjonen vurderer anbefalingen som fulgt. 
 

3.5 Vedtatt anbefaling nr. 5 
«Revisjonen anbefaler at det utarbeides rutiner som sikrer tilbakemelding til melder.» 
Via oppstartsintervju fikk revisor vite at når det gjaldt rutiner for å gi melder tilbakemelding lå 
det maler for dette i ACOS. Barneverntjenesten arbeidet med å få dette på plass, men det var 
ikke fullt ut innarbeidet. Revisor så ved mappegjennomgang at de ansatte hadde praksis for å 
melde tilbake, og dette vurderte revisor som positivt. Noe av bakgrunnen for å gi 
tilbakemelding til melder var å sikre at det enkelte barn ble fulgt opp, og revisor vurderte at 
det burde utarbeides rutiner som sikret tilbakemelding. 
I 2013 svarte rådmann: «Det etableres rutiner og maler i saksbehandlingssystemet slik at det 
dokumenteres skriftlig at det er konkludert på meldinger og at det sikres at melder får 
tilbakemelding.» 
I 2014 svarer rådmannen: «Rutiner som sikrer tilbakemelding er i ferd med å bli etablert som 
prosedyrer i Kvalitetslosen.» 
Revisor ser at det i Kvalitetslosen er et punkt som omhandler informasjon til melder. Revisor 
har ikke foretatt en ny mappegjennomgang ved oppfølgingsrapporten, og har derfor ikke 
foretatt nye kontroller av mappene. Revisor ser at rådmannen i sin tilbakemelding sier at det er 
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i ferd med å etableres rutiner som sikrer tilbakemelding til melder i Kvalitetslosen. Revisjonen 
vurderer derfor anbefalingen som delvis fulgt 
 

3.6 Vedtatt anbefaling nr. 6 
«Revisjonen anbefaler kommunen å bestrebe at tremånedersfristen for undersøkelser blir 
overholdt, og at arbeidet vedrørende dette er etterprøvbart i papirversjon i det enkelte barns 
mappe.» 
Ved mappegjennomgang kontrollerte revisor om barneverntjenesten overholdt fristen på tre 
måneder for undersøkelsestid. Ved oppstartsintervjuet ble det sagt at man noen ganger går 
over fristen for tre måneder på undersøkelser. Årsakene til dette kunne for eksempel være at 
man ventet på sakkyndige vurderinger, men også på grunn av manglende ressurser. Revisor 
fant at det var problematisk å gjøre vurderinger på hvor lang tid det tar fra en undersøkelse er 
igangsatt til den er avsluttet. Revisor så ved rapportering til fylkesmann, samt det som ble 
fortalt i intervju at barneverntjenesten ikke alltid overholdt denne fristen. Revisor så også at 
det i noen mapper var funn på overskredet tid på undersøkelsestiden. 
I 2013 svarte rådmannen: «Kommunen bestreber at tremånedersfristen for undersøkelser skal 
overholdes og at arbeidet er dokumentert.» 
I 2014 svarer rådmannen: «Tremånedersfristen for gjennomføring av undersøkelsessaker 
tilstrebes alltid overholdt. Det skrives undersøkelsesrapport der også tidsbruken framkommer. 
Dette dokumenteres også elektronisk i saksbehandlingssystemet.» 
Revisor har ikke foretatt nye kontroller i forhold til overholdelse av tremånedersfristen ved 
denne oppfølgingsrapporten. Det er derfor ikke gjort uavhengig kontroll av dette i 2014. 
Revisor finner allikevel at det er positivt at kommunen sier at de har vurdert sine rutiner rundt 
dette, og at det nå foreligger undersøkelseskontroll hvor tidsbruken framkommer. Revisjonen 
vurderer at anbefalingen er fulgt opp. 
 
 

3.7 Vedtatt anbefaling nr. 7 
«Revisjonen anbefaler barneverntjenesten om fortsatt å ha fokus på å utarbeide tiltaksplaner 
og omsorgsplaner jamfør krav i lovverk.» 
Ved oppstartsintervjuet fikk revisor opplyst at det var fokus på utarbeidelse av tiltaksplaner. 
Revisor foretok en mappegjennomgang, og så at det forelå noen mangler i forhold til 
tiltaksplaner. Revisor viste til at tiltaksplaner skulle utarbeides samtidig ved at vedtak forelå, 
og at denne skulle rulleres dersom barnets behov tilsa det. Det ble også sagt i 
oppstartsintervjuet at det ikke alltid ble utarbeidet omsorgsplaner. 
I 2013 svarte rådmannen: «Utarbeidelsen av tiltaksplaner og omsorgsplaner, slik det er 
beskrevet i lovverket, vil fortsatt ha fokus. Når det er mulig, vil det bli utarbeidet fire 
tilsynsrapporter for hvert fosterhjemsbarn i året.» 
I 2014 svarer rådmannen: «Tiltaksplaner og omsorgsplaner utarbeides i hht lovverket.» 
Ved utarbeidelsen av oppfølgingsrapporten har ikke revisjonen gjort nye kontroller i mappene 
vedr. utarbeidelsen av tiltaksplaner og omsorgsplaner. Revisor har derimot vurdert 
Fylkesmannens rapport fra 5.01.2015 og ser at Fylkesmannen finner omsorgsplanene som 
overordnede, og det fremgår ikke av omsorgsplanene den nærmere målsetting for oppfølging 
av det enkelte barn. Det utarbeides ikke tiltaksplan/arbeidsplan for den konkrete oppfølgingen 
av det enkelte barn. Revisor legger vekt på Fylkesmannens rapport, og ser at 
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barneverntjenesten per høsten 2014 har mangler i forhold til utarbeidelser og oppfølging av 
tiltaksplaner og omsorgsplaner. Revisjonen vurderer anbefalingen som ikke fulgt opp. 
 

3.8 Vedtatt anbefaling nr. 8 
«Revisjonen anbefaler barneverntjenesten om å fortsatt ha fokus på at det skal utarbeides  
fire tilsynsførerrapporter per fosterhjem i året.» 
Revisor fant ved sin mappegjennomgang at det ikke forelå tilstrekkelig med 
tilsynsførerrapporter per barn. I følge lovverk skal det utføres fire tilsyn i året, med dertil 
tilsynsførerrapporter. Dette for å sikre at barn som var plassert i fosterhjem ble fulgt opp, og at 
deres rettigheter ble ivaretatt. 
I 2013 svarte rådmannen: Utarbeidelsen av tiltaksplaner og omsorgsplaner, slik det er 
beskrevet i lovverket, vil fortsatt ha fokus. Når det er mulig vil det bli utarbeidet fire 
tilsynsrapporter for hvert fosterhjemsbarn i året.» 
I 2014 svarer rådmannen: «Barneverntjenesten tilstreber å følge barnevernloven også på dette 
området, slik at minst fire tilsynsbesøk med etterfølgende rapportering gjennomføres hvert år. 
Det ble i oktober 2014 gjennomført et tilsyn fra Fylkesmannen med tema: «Oppfølging av 
barn i fosterhjem kommunen har et oppfølgingsansvar for». Fylkesmannens tilsynsrapport vil 
danne grunnlag for videre arbeid og prosedyreutvikling på dette området.» 
Av Fylkesmannens rapport av 05.01.2015 ser revisor at Fylkesmannen finner følgende avvik: 
«Spydeberg kommune sikrer ikke systematisk oppfølging og kontroll av barns situasjon i 
fosterhjem». Avviket skyldes funn i følgende observasjoner: 

 Kommunen har ikke etablert en felles praksis for hvordan barn i fosterhjem skal følges 
opp. Det er opp til den enkelte saksbehandler å avgjøre innholdet i – og omfanget av 
oppfølgingen i den enkelte sak. 

 Kommunen har ikke utarbeidet rutinebeskrivelser, prosedyrer eller sjekklister for 
hvordan barn i fosterhjem skal følges opp. Herunder beskrivelse av innholdet og 
planlegging/ gjennomføring av fosterhjemsbesøk, samtaler med barn, innhenting av 
opplysninger fra andre instanser, vurdering av behov for IP, evaluering av 
fosterhjemsavtaler, omsorgsplaner og samvær. 

 Tjenesten har utarbeidet omsorgsplan i alle saker. Planene er overordnede, og det 
fremgår ikke nærmere målsetting for oppfølgingen av det enkelte barn. Det utarbeides 
ikke tiltaksplan/ arbeidsplan for den konkrete oppfølgingen av det enkelte barn. 

 Det er ikke utarbeidet og implementert et system for avviksmelding når uønskede 
hendelser, brudd på rutiner, lov og retningslinjer oppstår. 

 I flere saker mangler det konkretisering av innholdet i samtaler med barn, foreldre og 
fosterforeldre. I flere tilfeller kommer det bare frem at det har vært gjennomført en 
samtale. 

 Kommunen mangler en felles praksis for dokumentasjon av arbeidet med oppfølging 
av barn i fosterhjem. Barnevernfaglige vurderinger, konklusjoner og eventuelt videre 
planer tjenesten har, er i liten grad nedskrevet i sakene. Det foreligger få rapporter fra 
besøkshjem, støttekontakter og tilsyn ved samvær. 

 Kommunen har ikke utarbeidet opplæringsopplegg for nyansatte. Det er ikke kartlagt 
opplæringsbehov, eller utarbeidet opplæringsplan. 

 Det foregår ikke systematisk oppfølging av saksbehandlere i form av 
veiledningstilbud, eller strukturert oppfølging av den enkeltes arbeid med barn i 
fosterhjem. 
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 Leder for tjenesten har ikke fullstendig oversikt over tjenestens resultater når det 
gjelder gjennomføring av antall fosterhjemsbesøk og kvaliteten i oppfølgingen av 
fosterhjem. 

 Det er ikke dokumentert/gjennomført tilstrekkelig antall fosterhjemsbesøk i alle saker. 
 Det er utarbeidet fosterhjemsavtaler i alle saker, men disse evalueres og gjennomgås 

ikke jevnlig/årlig. 
 Det foregår ikke systematisk evaluering av oppfølgingsarbeidet med barn i fosterhjem. 
 Tjenesten har ikke systematisk evaluering av oppfølgingsarbeidet med barn i 

fosterhjem. 
 Tjenesten har ikke systematisert brukererfaring fra andre samarbeidende etater, 

fosterfamilier, barn eller biologiske foreldre. 
 Det er ikke fastsatt hvordan og hva barnevernleder skal rapportere på 

fosterhjemsarbeidet oppover til virksomhetsleder, og derfra til rådmannsnivået. 
Revisor vurderer ut i fra dette at barneverntjenesten har en del forbedringspunkter rundt 
oppfølging og kontroll av barn i fosterhjem. Revisor vurderer som positivt at kommunen vil 
legge Fylkesmannens tilsynsrapport som grunnlag for videre arbeid og prosedyreutvikling. 
Revisjonen vurderer anbefalingen som ikke fulgt opp. 
 

3.9 Vedtatt anbefaling nr. 9 
«Revisor vurderer at det er flytende overganger både budsjettmessige og ressursmessige 
mellom ansvarsområdene i virksomheten Familierelaterte tjenester. Samarbeid, og 
Spydebergmodellen er gjennomgripende i tankegangen i hele virksomhet for familierelaterte 
tjenester, og også i kommunen generelt. Dette uten at det finnes noen forpliktende 
målsettinger eller avtaler. Revisjonen anbefaler således at «Spydebergmodellen» 
dokumenteres og legges frem for politisk behandling, for forpliktende avtaler og 
målsettinger.» 
I oppstartsintervjuet i 2012 fikk revisor forklart at barneverntjenesten i Spydeberg er 
organisert under virksomhet Familierelaterte tjenester og dermed i samme virksomhet som 
mange av de øvrige kommunale tjenestene til barn og unge, både kurative og forebyggende 
tjenester.  Det blir sagt at det gir bedre mulighet for samarbeid og koordinering.. 
Spydebergmodellen er et system for samarbeid, hvor barneverntjenesten inngår. Målet er å 
tenke samordning av ressurser for det enkeltes barns beste. Revisor kontrollerte om det fantes 
forpliktende avtaler eller politiske vedtak angående spydebergmodellen. Dette fikk ikke 
revisor forelagt. Revisor fant at det var flytende overganger både budsjettmessige og 
ressursmessig mellom ansvarsområdene innen de ulike tjenesteområdene i virksomheten 
Familierelaterte tjenester. Dette kunne således medføre at det ble vanskelig for folkevalgte å 
sammenligne Spydebergs ressursbruk med andre kommuner og dette kunne også 
vanskeliggjøre budsjettprioriteringer. Siden samarbeid, og Spydebergmodellen, var så 
gjennomgripende i tankegangen i hele virksomhet Familierelaterte tjenester, og også i 
kommunen generelt, vurderte revisor at dette burde vært dokumentert og vedtatt som fastsatt 
system med forpliktende avtaler og målsettinger. 
I 2013 svarte rådmannen: «Virksomheten har en politisk vedtatt økonomisk ramme for sin 
aktivitet. Hver avdeling har sin ramme som er basert på kjente driftsforutsetninger når 
budsjettet vedtas og det rapporteres månedlig internt i virksomheten i tillegg til rapporter som 
skal til politisk behandling. Avdelingsledere i virksomheten har fullmakter knytta til økonomi, 
fag og personal og kan ikke overskride budsjett uten at dette er avklart med virksomhetsleder 
og at dette er meldt. Det legges vekt på at lovverkets krav om samarbeid rundt enkeltpersoner 
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og tjenester skal ivaretas- også i forhold til forebyggende tiltak. Revisjonens anbefaling om at 
dette arbeidet tydeliggjøres og legges fram til politisk behandling, tas til etterretning.» 
I 2014 svarer rådmannen: «Fylkesmannen har invitert alle kommunene i Østfold til å delta i 
«Sjumilssteget» - et hjelpemiddel for å kvalitetssikre kommunens tjenestetilbud til barn og 
unge. Sjumilssteget tar utgangspunkt i utvalgte artikler i barnekonvensjonen og handler om 
tidlig innsats, samordning av tjenester og medbestemmelse. Sjumilssteget hjelper kommunene 
med å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen, slik at disse kan brukes til å planlegge og 
kvalitetssikre tjenestene til barn og unge. Kommunen er i ferd med å gjennomføre en 
kartlegging som skal danne utgangspunkt for identifisering av forbedringspunkter i arbeidet 
for barn og unge.» 
Revisjonen anbefalte kommunen om å dokumentere Spydebergmodellen, og legge den frem 
for politisk behandling slik at det ville medføre forpliktende avtaler og målsettinger. Revisor 
vurderer som positivt at Spydeberg vil delta i fylkesmannens Sjumilssteg slik at man får 
konkretisert artiklene i barnekonvensjonen, og med hjelp av dette gjennomføre en kartlegging 
som skal danne utgangspunkt for identifisering av forbedringspunkter i arbeidet for barn og 
unge. Allikevel kan ikke revisor se av svarene fra kommunen at Spydebergmodellen har vært 
fremmet for politisk behandling i kommunestyret, og revisjonen vurderer derfor at 
anbefalingen ikke er fulgt opp. 

 

3.10 Vedtatt anbefaling nr. 10 
«Revisjonen anbefaler at revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at 
rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.» 
I 2013 svarte rådmannen: « Anbefalingen om at revisjonen følger opp saken ett år etter 
kommunestyrets behandling tas til etterretning.» 
I 2014 svarer rådmannen: «Revisjonen anbefaler at revisjonen følger opp kommunestyrets 
vedtak i saken ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.» 
I og med utarbeidelsen av denne oppfølgingsrapporten fra revisjonens side, er anbefalingen 
fulgt opp. 
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4 KONKLUSJON 
 
Barnevern er en viktig del av en kommunes forvaltning, og lovgiver setter visse krav til 
utførelse av denne oppgaven. Revisjonen har i denne oppfølgingsrapporten ikke gjort egne 
kontrollhandlinger. Derimot har Fylkesmannen utført en kontroll på barneverntjenesten i 
Spydeberg i løpet av høsten 2014 i form av rapport av 05.01.2015. Denne rapporten har 
revisor tatt med i vurderingene av om revisjonens anbefalinger er fulgt opp. Revisor ser at det 
er blitt arbeidet noe med forvaltningsrevisjonens anbefalinger i kommunen, og vurderer dette 
som positivt. Allikevel ser revisor at det er forbedringsområder, noe som både revisjonen 
påpekte i 2013 og som nå Fylkesmannen påpeker i 2014/2015. Revisjonen vurderer 
anbefalingene 1, 2, 7, 8 og 9 som ikke fulgt opp, anbefalingen 5 som delvis fulgt opp, mens 
anbefalingene 3,4.6 og 10 som fulgt opp. 
 
 
 
 

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 
Rakkestad 19.01.2015 

 
 
 
 
Anita Rønningen       Anne Widnes  
Fagansvarlig forvaltningsrevisor     Forvaltningsrevisor 
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5 VEDLEGG 
 
 

1. Administrasjonens bemerkninger til forvaltningsrevisjonsrapport om 
”Tjenesteutøvelse i barnevernet” i brev av  
26.04.2013 

 
2. Administrasjonens redegjørelse for hvordan kommunen har fulgt opp de vedtatte 

anbefalingene i brev av 07.11.2014. 
 

3. Fylkesmannens rapport av 05.01.2015. 
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Saksnr.: 2015/1560
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 11719/2015
Klassering: 515/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 28.01.2015 15/6

Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for 
kommunestyret i Spydeberg:

 Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune, vedtas

Rakkestad, 21.01.2015

Anita Rovedal
daglig leder

 Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Saksopplysninger

I samsvar med tidligere praksis, og i henhold til forskrift om kontrollutvalg, avgir 
kontrollutvalget sin årsmelding for 2014 

Vurdering

Årsmeldingen er ment å gi et riktig bilde av den aktivitet som har funnet sted i 2014. 
sekretariatet har laget et utkast på bakgrunn av kontrollutvalgets protokoller. Det er rom for 
at utvalget kan komme med egne innspill/ord til årsmeldingen om ønskelig.
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ÅRSMELDING 2014

FRA 

KONTROLLUTVALGET

I

SPYDEBERG KOMMUNE
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1. INNLEDNING
Kontrollutvalgets årsmelding er melding til kommunestyret om utvalgets 
virksomhet og hvilke saker og oppgaver som er tatt opp i 2014.

2. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende 
tilsynet med forvaltningen av kommunen. Utvalget skal også påse at 
revisjonen av kommunen fungerer på en betryggende måte (jf. 
kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004). 

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med kommunens selskaper, heleide offentlige 
aksjeselskaper og interkommunale selskaper som kommunen er medeier i. (jf 
kommunelovens § 80). 

I 2011 gav Kommunal- og regionaldepartementet ut “Kontrollutvalgsboken” –
Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver. Her tas opp forhold som 
kommunestyrets kontrollansvar, arbeidet og synliggjøring av utvalget. I tillegg 
er det en gjennomgang av de forskjellige revisjonsformene som, finans- og 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Videre rollen til revisjon og 
sekretariatet for kontrollutvalget.

3. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING
Medlemmer og vararepresentanter i kontrollutvalget velges av 
kommunestyret for fire år og følger valgperioden. Utvalgets leder har møte-
og talerett i kommunestyret når utvalgets saker blir behandlet (jf. 
Kommuneloven § 77).

For 2011-2015 ble følgende valgt:

Navn Funksjon         Personlige 
varamedlemmer 

Turid Fluge 
Svenneby

Leder Ole Kraggerud

Andreas Myr Nestleder Grethe Unnestad
Tove Evensen Medlem Anne-Beth Hallberg 

Thonerud
Thor Erik Klever Medlem Tore Wettergren Steen
Ole Harald Bråten Medlem Britt E. Gudbrandsen

På nyåret 2014, søkte og fikk Thor Erik Klever fritak fra sine verv og det ble 
foretatt nyvalg. Ole Harald Bråthen fikk fritak fra sine verv rett før nyttår pga 
utflytting, og nyvalg foretatt.
Nytt kontrollutvalg ser pr. d.d. slik ut:
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Navn Funksjon         Personlige 
varamedlemmer 

Turid Fluge 
Svenneby

Leder Ole Kraggerud

Andreas Myr Nestleder Grethe Unnestad
Tove Evensen Medlem Anne-Beth Hallberg 

Thonerud
Gunnar Harstad Medlem Tore Wettergren Steen
Britt E. 
Gudbrandsen

Medlem Tore Solberg

4. KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM
Kontrollutvalget i Spydeberg kommune har i 2014 hatt 4 møter og behandlet 
25 saker. Siste berammete møte før nyttår måtte avlyses, sakene ble overført 
til første møte i 2015.

Møtene ble holdt for lukkede dører frem til ny lov tredde i kraft 1. juli 2013 og 
møtene holdes nå for åpne dører. (jf. Forskrift om kontrollutvalg § 19 og 
pressemelding fra kommunal- og regionaldepartementet 08.02.2013). 

Ordfører og revisor har møte- og talerett i utvalget. Rådmannenen har ikke 
møterett, men innkalles av utvalget.

Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget blir dekket av Indre Østfold 
kontrollutvalgssekretariat IKS. Anita Rovedal er daglig leder.

Spydeberg kontrollutvalg vedtar en møteplan for hvert halvår.

5. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER
Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av forskrift om kontrollutvalg og 
kommentarene nedenfor er knyttet til de enkelte punktene i denne 
paragrafen:

 TILSYN MED REVISJONEN 
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS er revisor for Spydeberg
kommune. Kontrollutvalget har holdt seg løpende underrettet om 
revisjonens virksomhet og arbeid. Oppfølgingen av revisjonens arbeid 
foregår ved muntlige og skriftlige orienteringer fra oppdragsrevisor i 
kontrollutvalgsmøtene. Kontrollutvalget har i tillegg fått seg forelagt de 
saker som skal behandles i henhold til lover og forskrifter, samt saker 
som utvalget har bedt om blir tatt opp. 

 TILSYN MED FORVALTNINGEN 
Kontrollutvalget har på grunnlag av revisjonens rapportering og annen 
informasjon ført tilsyn med den kommunale forvaltningen.

Følgende fra administrasjonen har vært ikontrollutvalgets møter for å 
orientere om temaer utvalget har bedt om:

 Rådmannen orienterte om budsjett 2014
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 Rådmannen orienterte om mottak for mindreårige asylsøkere
 Rådmannen orienterte om Trykkavløpsprosjektet, Lyseren
 Rådmannen v/ ass Rådmann og økonomisjef orienterte om 

Spydeberg kommunes årsregnskap for 2013.

Utvalget har behandlet overordnet analyse og plan for 
forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapporten som var planlagt 
behandlet før nyttår måtte flyttes til nyåret da møtet ble avlyst.

 REGNSKAPET
I flg. forskriftene har kontrollutvalget avgitt uttalelse til kommunestyret 
for Spydeberg kommunes årsregnskap 2013.

 INFORMASJON
Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at 
han fortløpende får tilsendt saksdokumenter og protokoller.

Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakt med 
den politiske ledelse i kommunen.

Kontrollutvalgets møter brukes aktivt når det gjelder 
informasjonsutveksling. Til utvalgets møter inviteres etatsledere, 
virksomhetsledere og andre nøkkelpersoner i den hensikt å utveksle 
informasjon. Utvalgets erfaring er at slik informasjon er viktig for 
utvalgets arbeid samtidig som det gir muligheter for å spre kunnskap 
om utvalgets arbeid og plass i forvaltningen. 

6. BEHANDLEDE SAKER
I tillegg til de faste punktene som godkjenning av protokoll, informasjon fra 
revisjonen og eventuelt har utvalget behandlet følgende saker:

Sak nr. Tittel 
14/2 Orienteringssak – budsjett 2014
14/3 Orienteringssak – Mottak for mindreårige flyktninger
14/4 Trykkavløps-prosjektet, Lyseren
14/6 Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune
14/9 Spydeberg kommunes årsregnskap og årsberetning for 2013 –

kontrollutvalgets uttalelse
14/10 Spydeberg kommunes skatteregnskap for 2013
14/12 Referater
14/15 Overordnet analyse
14/16 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet
14/17 IØKR IKS – ressurser, oppgaver og planlagt tidsforbruk 2014 i 

Spydeberg kommune
14/18 Overordnet revisjonsstrategi 2014 – Spydeberg kommune
14/19 Møteplan for kontrollutvalget i Spydeberg kommune 2. halvår 

2014
14/22 Trykkavløps- prosjektet, Lyseren
14/23 Plan for forvaltningsrevisjon
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I tillegg var følgende saker satt opp på sakslisten før nyttår og som ble flyttet til 
første møte i 2015:
- Forvaltningsrevisjonsrapport «Organisering av kommunens virksomheter», 

Spydeberg kommune
- Budsjett for kontroll og tilsyn 2015
- Møteplan 1. halvår 2015

7. ANNET
Gunnar Harstad og Ole Harald Bråten deltok på NKRF,s årlige 
kontrollutvalgskonferanse i februar.

Spydeberg xx.xx.2015

Turid Fluge Svenneby
Kontrollutvalgets leder

(sign.) 
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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
Kontrollutvalget Spydeberg 28.01.2015 15/7

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

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 09.12.2014:

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 09.12.2014:

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. 
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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.

-�93�-



-�94�-



-�95�-



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
Kontrollutvalget Spydeberg 28.01.2015 15/8

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

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 09.12.2014:

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 09.12.2014:

Vedlegg

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 
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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.: 5
Løpenr.: 194994/2014
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 09.12.2014 14/29
Kontrollutvalget Spydeberg 28.01.2015 15/9

Referater

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

De vedlagte referater tas til orientering

Rakkestad, 04.12.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 09.12.2014:

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 09.12.2014:

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 
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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.: 1
Løpenr.: 194856/2014
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 28.01.2015 15/10

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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