
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
 
Møtedato: 27.04.2016,  
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 18:45 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.:  16/7- 16/12  

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Turid Fluge Svenneby, 
Leder 

X  

Trine Birkelund X  

Tove Blostrupmoen X  

Nils Rune Kind X  

Jan Dirk von Ohle X  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra administrasjonen: Rådmann Heidi Vildskog og økonomimedarbeider Bente 
Fredheim (i sak 16/8) 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Casper Støten.   
Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad. 
 
 

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

Leder  
Trine Birkelund Tove Blostrupmoen 

   
 

……………………. ……………………. 
Nils Rune Kind Jan Dirk von Ohle 

 

Merknader 

Kontrollutvalget Spydebergs møte 27.04.2016 
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PS 16/7 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.02.2016 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.02.2016 godkjennes 
 
 
Rakkestad, 12.04.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 27.04.2016: 

Sekretariatets innstilling vedtas. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 27.04.2016: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.02.2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 

PS 16/8 Spydeberg kommunes årsregnskap og årsberetning 2015 - 
kontrollutvalgets uttalelse 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2015 for Spydeberg kommune som vist 

i vedlegg 1 til saken 
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes kommunestyret med kopi til 

formannskapet. 
  
 
Rakkestad, 22.04.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 27.04.2016: 

Leder innledet i saken.  
Rådmannen orienterte om årsregnskapet 2015 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
Sentrale momenter: 

- Kommunen fikk snudd underskuddet fra 2014 til et overskudd i 2015. 
- Omorganisering med sikte på å oppnå stordriftsfordeler innenfor kommunens 

virksomhet. 
- Økt skatteinngang 

 
Leder ga ordet til revisjonen 
Revisjonen orienterte om sin revisjon av årsregnskap og årsberetning. 
 
Samtlige medlemmer hadde ordet i saken. 
 
Turid Fluge Svenneby foreslo følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2015 for Spydeberg kommune som sendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 



 
 

 
Svennebys forslag enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 27.04.2016: 

Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2015 for Spydeberg kommune som sendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 

 
 
 
PS 16/9 Spydeberg kommunes skatteregnskap for 2015 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Skatteoppkreverens årsrapport for 2015 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2015 
 
Rakkestad 19.04.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat 
 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 27.04.2016: 

Leder innledet om saken. 
 
Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 27.04.2016: 

Skatteoppkreverens årsrapport for 2015 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2015 tas til 
orientering. 
 
 
 
 
 

PS 16/10 Strategidokument for kontrollutvalget i Spydeberg for 
valgperioden 2015-2019 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Strategidokument for kontrollutvalget i Spydeberg for valgperioden 2015-2019 vedtas. 
2. Det ferdigstilte strategidokumentet oversendes kommunestyret i Spydeberg til 

orientering. 
 
Rakkestad, 12.04.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 27.04.2016: 

Leder innledet om saken. 
 
Følgende medlemmer hadde ordet i saken: 

- Turid Fluge Svenneby 



 
 

- Trine Birkelund 
- Nils Rune Kind 

 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende forslag:  
Saken utsettes til neste møte 
 
Svennebys forslag enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 27.04.2016: 

Saken utsettes til neste møte. 
 
 
 
 

PS 16/11 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Informasjon fra revisjonen tas til orientering 
 
 
Rakkestad, 12.04.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 27.04.2016: 

Leder innledet i saken og ga ordet til revisjonen. 
Revisjonen orienterte om fremdrift i Indre Østfold kommunerevisjon IKS. 
 
Følgende medlemmer hadde ordet i saken: 

- Turid Fluge Svenneby 
- Nils Rune Kind 

 
Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 27.04.2016: 

Informasjon fra revisjonen tas til orientering. 
 
 
 
 
 

PS 16/12 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Saken legges frem uten innstilling 
 
 
Rakkestad, 12.04.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 



 
 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 27.04.2016: 

1. Tilgjengelighet av kontrollutvalgets dokumenter i kommunens nettløsning.   
2. Totalentreprisen til Veidekke (trykkavløp, vannledning til Spydeberg, 

vannoverføringsledning til Hobøl og gang - og sykkelvei ved Frøhaugen).  
3. Innsyn i dokumenter 

 
Sekretariatet orienterte utvalget om sakene. 
Revisjonen orienterte utvalget om sakene. 
Samtlige medlemmer hadde ordet i saken. 
 
Turid Fluge Svenneby foreslo følgende forslag til vedtak i sak 1: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med kommunen for å skjerpe rutiner for 
tilgjengeligheten for dokumenter som skal behandles i kontrollutvalget. Kontrollutvalget ber 
sekretariatet ta kontakt med kommunen for å skjerpe rutinen på at dører er åpne når KU har 
møter. 
 
Turid Fluge Svenneby foreslo følgende forslag til vedtak i sak 2: 
Rådmannen innkalles for å redegjøre for Totalentreprisen til Veidekke (trykkavløp, 
vannledning til Spydeberg, vannoverføringsledning til Hobøl og gang - og sykkelvei ved 
Frøhaugen) på neste møte i kontrollutvalget. 
 
Svenneby ba om å få protokollført følgende utdypelse av forslaget: 

Det skal fremlegges oversikt over Prosjektet Trykkavløp, vannledning til Spydeberg og 
vannoverføringsledning til Hobøl, gang og sykkelvei på Frøhaugen, en oversikt over 
total økonomi og fremdrift, fordelt på kontraktsforpliktelsen med Veidekke, med 
grunneiere og med andre partnere. I oversikten skal det fremgå disponible midler for 
prosjektet, påløpte kostnader på kontrakter, samt sluttprognoser på kontraktene. 
Videre skal det redegjøres for hvilke usikkerheter som nå ligger i prosjektet, samt 
hvilken kr-verdi disse vil ha i en kontraktsforpliktelse. 

 
Turid Fluge Svenneby foreslo følgende forslag til vedtak i sak 3: 
Kontrollutvalget ber revisjonen om å få en oversikt over leverandører for 2015 i Spydeberg 
kommune på området advokathonorarer. 
 
Samtlige av Svennebys forslag enstemmig vedtatt. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 27.04.2016: 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med kommunen for å skjerpe rutiner for 
tilgjengeligheten for dokumenter som skal behandles i kontrollutvalget 
Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med kommunen for å skjerpe rutinen på at 
dører er åpne når KU har møter. 

2. Rådmannen innkalles for å redegjøre for Totalentreprisen til Veidekke (trykkavløp, 
vannledning til Spydeberg, vannoverføringsledning til Hobøl og gang - og sykkelvei ved 
Frøhaugen) på neste møte i kontrollutvalget. 

3. Kontrollutvalget ber revisjonen om å få en oversikt over leverandører for 2015 i 
Spydeberg kommune på området advokathonorarer. 

 


