
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
 
Møtedato: 21.09.2016,  
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 18:00 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 16/20 – 16/27  

 
 

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 kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida Bremnes Haaby 
Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen og Svend-Harald Klavestad 
Ordfører var til stedet under møtet 
 
 

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

Leder  
Trine Birkelund Tove Blostrupmoen 

   
 

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

 
 
Kontrollutvalget Spydebergs møte 21.09.2016 

 
Sakliste 
PS 16/20 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.06.2016  

PS 16/21 Rådmannens redegjørelse for Lyserenprosjektet i kommunestyrets 
møte 15. september 2016 
 

 

PS 16/22 Innkommet sak fra Alvim Entreprenør v/Ole Alvim  

PS 16/23 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet  

PS 16/24 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2016 - Spydeberg kommune  

PS 16/25 Overordnet revisjonsstrategi 2016 - Spydeberg kommune  

PS 16/26 Informasjon fra revisjonen  

PS 16/27 Eventuelt  

 



 
 

 
PS 16/20 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.06.2016 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.06.2016 godkjennes 

 
 
Rakkestad, 04.08.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 21.09.2016: 

KU-leder innledet saken. Vedtak som innstilt. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 21.09.2016: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.06.2016, godkjennes 
 

 
 
 
  



 
 

PS 16/21 Rådmannens redegjørelse for Lyserenprosjektet i 
kommunestyrets møte 15. september 2016 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Informasjonen om saken tas til orientering. 

 
 
Rakkestad, 18.08.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 21.09.2016: 

KU-leder innledet saken, og refererte fra rådmannens orientering i kommunestyrets møte den 
15.09.2016. 
 
Ordfører supplerte KU-leder og svarte på spørsmål. Kommunalsjef Erik Flobakk satt som 
tilhører og ble invitert av kontrollutvalget til å svare på spørsmål. 
 
- Prosjektet har blitt presentert for kommunestyret, som tok saken til orientering. 
- Kontrollutvalget drøftet om de skulle forfølge saken videre, eller la den bero inntil videre.  
- Mangler fortsatt risikovurdering for framtidige kostnader etter overtakelse 
- Kommunen har utestående ca 13 400 000 fra prosjektet 
- Formannskapet skal behandle saken på nytt 
- Kommunalsjefen orienterte om følgende: 
 - Gang og sykkelvei 
 - Resterende fakturering blir gjennomført i løpet av 2016 
 - Misforhold mellom anlegg som er tatt i bruk og anlegg som er meldt tatt i bruk 

- Befaring med grunneiere/veidekke i forhold til hvordan området skal se ut etter        
Veidekke er ferdig med saken. Her foreligger noe uenighet, men kommunen forholder 
seg til de avtaler som er inngått mellom partene. 
- Uenighet om enkelte tekniske løsninger, uten at det frembringer økonomiske 
konsekvenser 

  
Utvalget drøftet saken og Turid Fluge Svenneby foreslo følgende forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget forholder seg til at saken følges opp av kommunestyre og formannskap slik 
det ble informert om i møtet, og tar saken til orientering.  
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 21.09.2016: 

Kontrollutvalget forholder seg til at saken følges opp av kommunestyre og formannskap slik 
det ble informert om i møtet, og tar saken til orientering. 

  



 
 

PS 16/22 Innkommet sak fra Alvim Entreprenør v/Ole Alvim 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Brev fra Alvim Entreprenør v/Ole Alvim, tas til orientering. 

 
 
Rakkestad, 14.09.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 21.09.2016: 

 
Trine Birkelund ba om habilitetsvurdering. Utvalget drøftet saken og vedtok at Birkelund var 
inhabil jfr. forvaltningsloven § 6 annet ledd.  
 
Utvalget drøftet saken.  
Revisjonen svarte på spørsmål fra utvalget. 
Følgende hadde ordet i saken:  
Turid Fluge Svenneby og Nils Rune Kind  
 
På bakgrunn av kontrollutvalgets drøfting, kom sekretariatet med følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ber om en redegjørelse i saken av rådmannen på neste møte. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 21.09.2016: 

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse i saken av rådmannen på neste møte. 

  



 
 

PS 16/23 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Revisjonens oppdragsvurdering og brev om vurdering av oppdragsansvarlig revisors 

uavhengighet, tas til orientering. 
 

 
Rakkestad, 14.09.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 21.09.2016: 

 
KU-leder innledet saken og ga ordet til revisjonen som redegjorde for saken og svarte på 
spørsmål fra utvalget. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 21.09.2016: 

Revisjonens oppdragsvurdering og brev om vurdering av oppdragsansvarlig revisors 
uavhengighet, tas til orientering. 
 

 

 
 
 
 
PS 16/24 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2016 - Spydeberg 
kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2016 – Spydeberg kommune, tas til orientering. 

 
 
Rakkestad, 14.09.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 21.09.2016: 

KU-leder innledet saken og ga ordet til revisjonen. Revisjonen redegjorde og svarte på 
spørsmål fra utvalget.  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 21.09.2016: 

Planlagte ressurser og tidsforbruk 2016 – Spydeberg kommune, tas til orientering 

  



 
 

PS 16/25 Overordnet revisjonsstrategi 2016 - Spydeberg kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Overordnet revisjonsstrategi 2016 – Spydeberg kommune, tas til orientering. 

 
 
Rakkestad, 14.09.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 21.09.2016: 

KU-leder innledet og ga ordet til revisjonen. Revisjonen redegjorde for saken og svarte på 
spørsmål fra utvalget. 
 
Utvalgsleder stilte bla. spørsmål om følgende:  
- likviditet 
- bilagskontroll 
 
Revisjonen informerte om sin metodikk og forklarte hvilke hensyn som ligger bak 
risikovurderingene.  
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 21.09.2016: 

Overordnet revisjonsstrategi 2016 – Spydeberg kommune, tas til orientering. 
 

 
 
 
 
PS 16/26 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
 
Rakkestad, 04.08.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 21.09.2016: 

KU-leder innledet saken og ga ordet til revisjonen. Revisjonen ga følgende informasjon: 
- Sykdom/personalkabal/arbeidsmiljø 
- Forvaltningsrevisjon: 

o  overordnet analyse skal behandles i løpet av første valgår – har som mål å bli 
ferdig før jul. 

o Evaluering av kvalitetslosen (Compilo) blir igangsatt snart. (Spydebergs 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 2016) 

o Plan for selskapskontroll kommer i løpet av 2016. Revisjonen informerte om 
reglene og mulighetene i og omkring selskapskontroll.  

- Regnskapsrevisjon: 



 
 

o Bestilling fra utvalget om kartlegging av advokathonorarer. (Notat ble delt ut i 
møte). Ordfører supplerte revisjonens informasjon om advokathonorar  
 

Følgende hadde ordet i saken: Turid Fluge Svenneby, Nils Rune Kind, Ordfører  
 
Ordfører uttrykte at det kunne være ønskelig med forvaltningsrevisjon som en del av 
selskapskontrollen. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 21.09.2016: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 

 
 
 
 
PS 16/27 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Saken legges frem uten innstilling 

 
 
Rakkestad, 04.08.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 21.09.2016: 

- Ordfører informerte om nytt reglement for saksbehandling i Spydeberg kommune. 
- Sekretariatet informerte om at Ida B. Haaby er tilbake fra permisjon. 

 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 21.09.2016: 

Informasjonen gitt under «eventuelt» ble tatt til orientering. 

 




