
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Spydeberg

Møtested:     Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen
Tidspunkt: 29.04.2015 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 24.04.2015

Turid Fluge Svenneby
Leder
(sign.)
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Kontrollutvalget Spydebergs møte 29.04.2015

Sakliste

U.off.

PS 15/11 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.01.2015

PS 15/12 Spydebergs kommunes årsregnskap og årsberetning 2014-
kontrollutvalgets uttalelse

PS 15/13 Spydeberg kommunes skatteregnskap for 2014

PS 15/14 Informasjon fra revisjonen

PS 15/15 Eventuelt
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Saksnr.: 2015/7055
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 59344/2015
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 29.04.2015 15/11

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.01.2015 godkjennes.

Rakkestad, 09.04.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.01.2015.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Vurdering

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.01.2015 legges frem for godkjenning.
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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 
 
 
 
 
 
 
 

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

Leder  
Andreas Myr Tove Evensen 

   
 

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

 
 
 
 
 

Merknader 
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Kontrollutvalget Spydebergs møte 28.01.2015 
 

Sakliste 
 
  U.off. 

PS 15/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.09.2014  

PS 15/2 Orienteringssak - Budsjett 2015  

PS 15/3 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015  

PS 15/4 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Organisering av kommunens 
virksomheter", Spydeberg kommune 
 

 

PS 15/5 Oppfølgingsrapport om forvaltningsrevisjonsrapport 
"Tjenesteutøvelse i barnevernet", Spydeberg kommune 
 

 

PS 15/6 Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune  

PS 15/7 Informasjon fra revisjonen  

PS 15/8 Møteplan for 1. halvår 2015  

PS 15/9 Referater  

PS 15/10 Eventuelt  

 

 
 
 
 
 
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: 
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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 
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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 
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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. 
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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: 
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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: 
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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 
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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  
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Saksnr.: 2015/7055
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 66311/2015
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 29.04.2015 15/12

Spydeberg kommunes årsregnskap og årsberetning 2014 - kontrollutvalgets 
uttalelse

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2014 for Spydeberg kommune slik 
det fremgår av vedlegg 1 til saken

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes kommunestyret med kopi 
til formannskapet.

Rakkestad, 24.04.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2014 for Spydeberg kommune – utkast
2. Revisors beretning 2014, av 20.04.2015
3. Revisjonsbrev av 23.04.2015 fra IØKR IKS
4. Spydeberg kommunes årsregnskap 2014 - sendes direkte til KU av kommunen.
5. Rådmannens årsberetning 2014. – sendes direkte til KU av kommunen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

 Ingen 

Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal i henhold til i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
jfr. kommuneloven avgi uttalelse om årsregnskapet. § 7 i forskriften angir følgende om 
kontrollutvalgets behandling av årsregnskapet: 

”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.”

Jfr. kommuneloven § 48 skal kommunen for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og 
årsberetning. I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
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fylkeskommuner skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap 
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.
Dersom revisor påpeker forhold i årsregnskapet skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt 
opp, samt rapportere dersom det foreligger tidligere saker som etter utvalgets mening ikke 
har blitt fulgt opp på tilfredsstillende måte. 

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

Tidsfrister for regnskapsavleggelsen, årsrapport og revisjonsberetning:
 Regnskapet skal avlegges av fagsjef for regnskap innen 15. februar
 Årsberetning fra rådmann skal avgis med frist 31. mars
 Revisors beretning skal avgis med frist 15. april
 Kommunestyret skal behandle årsregnskapet innen 1. juli

Vurdering
Årsregnskapet og årsrapport er avlagt innen gjeldende tidsfrister. Revisors beretning er 
avgitt 20.04.2015. Dette er etter frist, men følger av korrigeringene som har vært utført på 
bakgrunn av revisjonsarbeidet. Korrigerte dokumenter er mottatt av revisjonen 16.04.2015, 
dagen etter revisors frist for avgi beretning.

Revisors beretning er en såkalt normalberetning, dvs. at revisor ikke har funnet avvik av en 
slik størrelsesorden at det er nødvendig at de påpekes. Det foreligger imidlertid en 
presisering. Forholdet gjelder en videreføring av forhold påpekt for årsregnskapet 2013 om 
klage vedrørende oppgjør til ikke-kommunale barnehager i 2011 og 2012. Utfallet av klagen 
er ikke avklart, likevel er det ikke avsatt midler i årsregnskapet til en eventuell forpliktelse. 
Revisor bemerker at forholdet ikke har betydning for revisjonens konklusjon om regnskapet.

Revisors beretning for regnskapsåret 2013 var avgitt med konklusjon hvor det forelå 
forbehold vedrørende verdivurdering/bokføring av premieavvik. Kommunen har etterkommet 
revisjonens vurdering fra i fjor slik at forholdet er avklart og presiseringen har utgått i revisors 
beretning for årsregnskapet 2014.

Kommunens driftsregnskap 2014 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på 
kr. 291 755 196,52 og regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 0. Det bemerkes særlig at 
kommunens netto driftsresultat utgjør -2,3 % av driftsinntekter i 2014. Fylkesmannens 
anbefalte nivå er minimum + 3 % for å opprettholde kommunens formue.

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

Revisjonen vil være til stede i møtet og kan om ønskelig besvare eventuelle spørsmål fra 
utvalget. Sekretariatet anbefaler utvalget å benytte seg av denne muligheten, og viser for 
øvrig til revisjonsbrevet av 23.04.2015.

Sekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet 2014 
for Spydeberg kommune som det fremgår av vedlegg 1 til saken. Kontrollutvalgets uttalelse 
til årsregnskapet 2014 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
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Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
                                                                                                                   

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad Org.nr.: 987 424 354
E-postadresse: anirov@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.iokus.no
Mobil: 908 55 384 Bankkonto: 1050 14 16733

Kommunestyret i Spydeberg kommune

  

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato
2015/7055-5-64783/2015-IDBREM 510/123 16.04.2015

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for Spydeberg kommune

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

Kontrollutvalget har i møte 29.04.2015 behandlet årsregnskapet 2014 for Spydeberg 
kommune. Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsregnskap, rådmannens 
årsberetning, revisors beretning og revisjonsbrevet. I tillegg har ansvarlig revisor og 
administrasjonen supplert kontrollutvalget med informasjon om aktuelle problemstillinger 
under behandlingen i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til kommunestyret:
 Avleggelsen av årsregnskap og årsberetning er avlagt til rett tid og i samsvar med 

lov og forskrifter. Revisors beretning er avgitt 20.04.2015. Dette er etter frist, men 
følger av korrigeringene i regnskapet som kommunen har utført på bakgrunn av 
revisjonsarbeidet. Korrigerte dokumenter er mottatt av revisjonen 16.04.2015, dagen 
etter revisors frist for å avgi beretning.

 Revisjonen konkluderer med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir i alt det vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle 
stillingen til Spydeberg kommune pr 31.12.2014, og av resultatet for regnskapsåret 
som ble avsluttet pr denne dato i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge.

 Revisor har avlagt revisors beretning med presisering. Forholdet gjelder en 
videreføring av forhold påpekt for årsregnskapet 2013 om klage vedrørende oppgjør 
til ikke-kommunale barnehager i 2011 og 2012. Utfallet av klagen er ikke avklart, 
likevel er det ikke avsatt midler i årsregnskapet til en eventuell forpliktelse. Revisor 
bemerker at forholdet ikke har betydning for revisjonens konklusjon om regnskapet.

 Revisors beretning for regnskapsåret 2013 var avgitt med konklusjon med forbehold
vedrørende verdivurdering/bokføring av premieavvik. Kommunen har etterkommet 
revisjonens vurdering fra i fjor slik at forholdet er avklart og presiseringen har utgått i 
revisors beretning for årsregnskapet 2014. 

 Kommunens driftsregnskap 2014 er avlagt med et driftsresultat på 
kr. 291 755 196,52 og regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 0. Til sammenlikning 
hadde kommunen i 2013 et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1 137 176,51.
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Saksnummer 2015/7055-64783/2015

 Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
§ 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2014/15.

 Kontrollutvalget merker seg at kommunens netto driftsresultat i 2014 utgjør -2,3 % av 
driftsinntekter. Fylkesmannens anbefalte nivå er minimum + 3 % for å opprettholde 
kommunens formue. I kommunens årsberetning for 2014 beskrives dette som en 
situasjon som ikke kan vedvare, og at det går på bekostning av kommunens 
handlefrihet. 

 Kontrollutvalget anmoder om at revisjonsbrevet av 23.04.2014 følger saken til 
kommunestyret og ber kommunestyret spesielt merke seg følgende punkter i brevet:

o Budsjettstyring i investeringsregnskapet
 Revisor bemerker at praksis med å overføre ubrukte midler knyttet til 

bevilgninger til investeringsprosjekter ikke gir den økonomiske 
informasjonen og styringen et årsbudsjett bør gi.

o Periodisering
 Da det foreligger et uavklart forhold omkring kjøp av tjenester, har 

kravbeløpet ikke blitt bokført i påvente av en avklaring. Revisjonen 
mener at kravet burde vært bokført til korrekt periode fordi korrekt 
periodisering er av stor vesentlighet sett i lys av kommunens 
økonomiske situasjon.

o Tilskudd, resurskrevende tjenester
 Revisjonen anbefaler kommunen å etablere tilfredsstillende rutiner

som sikrer at dokumentasjonskravene fra Helsedirektoratet blir 
overholdt, samt spesifisere ansvarsfordeling mellom kommunens 
virksomheter og etablere tilfredsstillende system for beregning av 
kommunens utgifter. Revisjonskontrollen på området avdekket at 
beregningen av tilskuddet var 2 mill. for høyt. 

o Merverdiavgiftskompensasjon og revisjonsuttalelser
 Praksis rundt bokføring av refusjon av mva-kompensasjon ble påpekt 

av revisjonen i revisjonsbrevet til årsregnskapet 2013. Spydeberg 
kommune benytter fortsatt samme praksis, noe som av revisjonen blir 
vurdert som brudd på god kommunal regnskapsskikk.

o Selvkost kommunale betalingstjenester
o Verdivurdering/bokføring av premieavvik
o Avsetning og bruk av frie fond
o Bundne fond
o Vekting av avdrag

Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2014 for Spydeberg 
kommune og slutter seg til revisors beretning av 20. april 2015. 

Med hilsen

Turid Fluge Svenneby
Leder av kontrollutvalget

Kopi til eksterne mottakere:
Formannskapet i Spydeberg kommune
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Saksnr.: 2015/7055
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 61585/2015
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 29.04.2015 15/13

Spydeberg kommunes skatteregnskap for 2014 Kontrollutvalgssekretariatets 
innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet for Spydeberg 
kommune 2014 til orientering.

Rakkestad, 13.04.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Skatteoppkreverens årsrapport 2014, inkludert skatteregnskapet for 2014 
 Kontrollrapport 2014, fra Skatteetaten, Skatt Øst, datert 15.02.2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Saksopplysninger

Revisjonen av skatteregnskapet ble i 2004 overført til Riksrevisjonen. Kontrollutvalget har 
etter dette ingen pålagt, formell oppgave med å behandle skatteregnskapet, eller
skatteinnfordringen som funksjon. 

Skatteinnfordring er imidlertid en viktig lovpålagt kommunal oppgave, og i tråd med dette bør 
kontrollutvalget følge opp administrasjonens gjennomføring av denne oppgaven.

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

Vurdering

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar skatteoppkreverens redegjørelse om 
skatteregnskapet for 2014, samt Skatteetatens kontrollrapport for 2014, til orientering.
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Saksnr.: 2015/7055
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 59349/2015
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 29.04.2015 15/14

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 09.04.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Sammendrag
*

Vedlegg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

*

Saksopplysninger

*

Økonomiske konsekvenser

*

Konsekvenser levekår/folkehelse

*

Ansattes medbestemmelse

*
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Vurdering

Punkter under denne saken er først og fremst muntlig informasjon fra revisjonen, og 
sekretariatet tar utgangspunkt i det i sin saksbehandling.
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Saksnr.: 2015/7055
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 59356/2015
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 29.04.2015 15/15

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 09.04.2015

Anita Rovedal
daglig leder
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