
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
 
Møtedato: 28.01.2015,  
Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 17:00  
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 15/1 -15/10   

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Turid Fluge Svenneby, 
Leder 

X  

Andreas Myr Ikke møtt  

Tove Evensen X  

Gunnar Harstad X  

Britt E. Guldbransen, meldt 
forfall 

x Trond Solberg, innkalt og 
møtt 

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5. 
 
Møtende fra administrasjonen: Rådmann Heidi Vildskog og Økonomisjef Mette Mysliwiski   
Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen og Svend-Harald Klavestad 
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PS 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: 

Møtet ble utsatt 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 09.12.2014: 

 



 
 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 28.01.2015: 

 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 28.01.2015: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.09.2014, godkjennes 
 
 
 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 28.01.2015: 

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

- Stramt budsjett, innsparinger 
- Endringsledelse, man jobber nedenfra, alle jobber mot samme mål 
- 14 ulike endringsprosesser, pluss tjenestelevering/utvikling 
- Kommunereformen 
- Netto driftsresultat på 2% 

 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 28.01.2015: 

Informasjonen fra rådmannen om budsjett 2015, tas til orientering 
 
 
 
 

PS 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: 

Møtet ble utsatt 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 09.12.2014: 

 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 28.01.2015: 

 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 28.01.2015: 

Kontrollutvalget vedtar det vedlagte budsjettforslaget med forbehold om at utgifter til KLP, 
samt normal lønns- og prisvekst innarbeides, slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes.  
Rådmann innarbeider budsjettet i 1 tertial 
 
 
 
 
 

PS 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: 

Møtet ble utsatt 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 09.12.2014: 

 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 28.01.2015: 

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 
Utvalget drøftet saken 
 



 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 28.01.2015 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 iverksatt 
 
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:  
Revisjonen anbefaler at revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at 
rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret. 
 



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 28.01.2015: 

 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 28.01.2015 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. 

 Administrasjonen legger frem en skriftlig redegjørelse, for at pkt 1,2,5, 7,8, og 9 i 
oppfølgingsrapporten er gjennomført, til kontrollutvalgets møte 03.06.2015 

 

 

 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 28.01.2015: 

 
 



 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 28.01.2015 som fremlegges til 
behandling for kommunestyret i Spydeberg kommune: 

 Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune, vedtas 

 

 

PS 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: 

 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 28.01.2015: 

Revisjonen redegjorde for følgende saker: 
- Vurdering av uavhengighet/ habilitet – revisjon, Anita Rønningen. Rønningen gikk på 

gangen under gjennomgangen. 
- Fremdriftsplan for forvaltningsrevisjon 2015 
- Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2015 
- Løpende regnskapsrevisjon 
- Nyansatt daglig leder i IØKR IKS 

 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 28.01.2015: 

1. Kontrollutvalget tar fremlagt dokument fra revisjonen om «Vurdering av uavhengighet 
/habilitet – revisors egenvurdering», til etterretning 

2. Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 

 
 
 
 
 

PS 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: 

Møtet ble utsatt 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 09.12.2014: 

 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 28.01.2015: 

 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 28.01.2015: 

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

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

 
 
 

PS 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: 

Møtet ble utsatt 
 



 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 09.12.2014: 

 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 28.01.2015: 

 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 28.01.2015: 

De vedlagte referater tas til orientering 
 
 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 09.12.2014: 

- Sekretariatet informerte om ny stilling i IØKUS IKS 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 09.12.2014: 

- Informasjonen tas til orientering  
 

 


