
 
 

 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
 
Møtedato: 02.09.2015,  
Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 16:00 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom 238 
Fra – til saksnr.: 15/22 – 15/25  
 

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Turid Fluge Svenneby, 
Leder 

X  

Andreas Myr X  

Tove Evensen X  

Gunnar Harstad, meldt forfall X Tore Steen, innkalt og møtt 

Britt E. Gulbrandsen X  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra administrasjonen: Ordfører  
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Casper Støten      
Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen, Rita Elnes og Lene Ødegård 
 
 
 

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

Leder  
Andreas Myr Tove Evensen 

   
 

……………………. ……………………. 
Gunnar Harstad Britt E. Guldbrandsen 

 
 
 

Merknader 

 
Kontrollutvalget Spydebergs møte 02.09.2015 
 

Sakliste 
 
  U.off. 

PS 15/22 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.06.2015  

PS 15/23 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Spesialundervisning", Spydeberg 
kommune 

 

PS 15/24 Informasjon fra revisjonen  

PS 15/25 Eventuelt  



 
 

 

PS 15/22 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.06.2015 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
   Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.06.2015 godkjennes 
 
 
 
Rakkestad, 10.08.2015 
 
IØKUS IKS 

 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 02.09.2015: 

Protokollen legges frem for godkjenning. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 02.09.2015: 

Sekretariatets innstilling vedtas. 

 
 
 
PS 15/23 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Spesialundervisning", 
Spydeberg kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling  

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges fram for Spydeberg 
kommunestyre til behandling: 
 
1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning» i Spydeberg kommune tas til 

orientering. 
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt: 

 
1. Skolen skal fortsette sitt arbeid for tidlig innsats, for på den måten å søke å 

redusere antall vedtak om spesialundervisning på ungdomstrinnet. 
 

2. Skolen skal utarbeide skriftlige henvisninger til PP-tjenester, og i saker der 
henvisninger blir foretatt på nytt skal skolen tydeliggjøre dette i møtereferater. 

 
3. Skolen skal påse at det foreligger sakkyndige vurderinger før det fattes vedtak 

om spesialundervisning. 
 

4. Skolen skal følge sine egne rutiner ved å ta i bruk skjemaet for samtykke. 
 

5. Skolen skal påse at alle vedtak om spesialundervisning blir fattet av 
virksomhetsleder/rektor som har fått delegert myndighet. 
 

6. Vedtak om spesialundervisning må foreligge dersom den sakkyndige 
vurderingen tilsier at eleven har behov for dette. 



 
 

 
7. Skolen skal treffe enkeltvedtak ved avslag om spesialundervisning. 

 
8. Skolen skal endre sine rutiner for å søke å redusere saksbehandlingstiden, og 

der hvor dette ikke er mulig av naturlige årsaker må skolen underrette de 
involverte i form av et foreløpig svar. 
 

9. Skolen skal utarbeide IOP for alle elever som har vedtak om 
spesialundervisning. Skolen skal også påse at IOP ikke blir tatt i bruk der hvor 
eleven ikke har vedtak om spesialundervisning. 
 

10. Skolen skal utarbeide årsrapporter der hvor vedtak om spesialundervisning er 
fattet, på bakgrunn av den individuelle opplæringsplanen. 

  
 3.  Kontrollutvalget følger opp administrasjonens gjennomføring av kommunestyrets vedtak 

i saken, jamfør forskrift nr. 905/2004 om kontrollutvalg § 12 om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporter, ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år 

etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret. 
 
 
 
Rakkestad, 26.08.2015 
 
IØKUS IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 02.09.2015: 

Forvaltningsrevisor Lene Ødegård orienterte om forvaltningsrevisjonsrapport 
«Spesialundervisning» og oppsummerte innholdet i anbefalingene. 
Utvalgsmedlem Britt Gulbrandsen påpekte at rapporten ga en god pekepinn på hvilke rutiner 
som ikke har blitt fulgt opp ved skolene i Spydeberg. 
Utvalgsleder Turid Fluge Svenneby uttrykte bekymring for den lange saksbehandlingstiden 
som har blitt avdekket i rapporten og presiserte at rutinene må bli fulgt på dette området. 
Utvalget sa seg enige i en omformulering av punkt 8 i vedtaket for å legge vekt på nettopp 
dette.  
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 02.09.2015: 

Sekretariatets innstilling vedtas med følgende forandringer: 
 
«8. Skolen skal endre sine rutiner for å redusere saksbehandlingstiden, og der hvor dette ikke 
er mulig av naturlige årsaker må skolen underrette de involverte i form av et foreløpig svar.» 
 
 
 

 
PS 15/24 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
     Informasjon fra revisjonen tas til orientering 
 
 



 
 

 
Rakkestad, 10.08.2015 
 
IØKUS IKS 

 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 02.09.2015: 

Distriktsrevisor Rita Elnes informerte om revisjonsstrategien for Spydeberg kommune og om 
kapasitet og bemanning i IØKR IKS.  
Fagansvarlig forvaltningsrevisor Anita Rønningen informerte om forvaltningsrevisjon. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 02.09.2015: 

Sekretariatets innstilling vedtas.  

 
 
PS 15/25 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
    Saken legges frem uten innstilling 
 
 
Rakkestad, 10.08.2015 
 
IØKUS IKS 

 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 02.09.2015: 

 
1. Utvalgsleder tok opp til orientering ny selskapsavtale for IØKR og sentrale vedtak i 

forhold til denne. Rita Elnes informerte om saken. 
 
 
 

2. Utvalgsleder uttrykte på generelt grunnlag bekymring for driften ved virksomhet helse 
og omsorg. Utvalget ble enige om å invitere rådmannen til å orientere om dette på 
neste møte. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 02.09.2015: 

2. Rådmannen inviteres til neste kontrollutvalgsmøte for å orientere om virksomhet helse 
og omsorg. 


