
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
 
Møtedato: 02.11.2016 
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17:30 
Møtested: Spydeberg kommune, Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 16/28 -16/33   

 
 

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: Ida B. Haaby   
Møtende fra revisjonen: Unni Torp 
Møtende fra administrasjonen: Rådmann Heidi Vildskog og kommunalsjef Erik Flobakk  
 
 

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

Leder  
Trine Birkelund Tove Blostrupmoen 

   
 

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

 

Merknader 

Ingen 
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PS 16/28 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.09.2016 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.09.2016 godkjennes 

 
  
 
Rakkestad, 03.10.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 02.11.2016: 

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 02.11.2016: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.09.2016 godkjent 
 

 
 
PS 16/29 Orientering - Rutine og praksis for innleie av maskiner 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Informasjonen fra rådmannen tas til orientering. 
  
 
Rakkestad, 13.10.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 02.11.2016: 

Leder innledet i saken og ga ordet til rådmannen 
Rådmannen orienterte 
Kommunalsjef Erik Flobakk orienterte om praksis for innleide tjenester i Spydeberg kommune.  
 
Leder fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å nedfelle en rutinebeskrivelse ved innleie og kjøp av 
tjenester. 
 
Endringsforslag enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 02.11.2016: 

Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å nedfelle en rutinebeskrivelse ved innleie og kjøp av 
tjenester. 
 
 

 
  



 
 

PS 16/30 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 
2017 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2017 med en kostnadsramme 
på kr. 1 075 637,- vedtas 

2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2017 oversendes ordfører for videre politisk 
behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» 

 
 
Rakkestad, 25.10.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 02.11.2016: 

Sekretariatet fremmet følgende endringsforslag: 
1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2017 vedtas med forbehold om at kostnadsrammen 

nedjusteres 0,5% i tråd med representantskapets vedtak 28.10.2016 i sak 16/7. 
 

2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2017 oversendes ordfører for videre politisk 
behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» 

 
Endringsforslaget enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 02.11.2016: 

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2017 vedtas med forbehold om at kostnadsrammen 
nedjusteres 0,5% i tråd med representantskapets vedtak 28.10.2016 i sak 16/7. 
 

2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2017 oversendes ordfører for videre politisk 
behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» 

 

 
 
 
  



 
 

PS 16/31 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
  
 
Rakkestad, 05.10.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 02.11.2016: 

Leder innledet og ga ordet til revisjonen 
Revisjonen orienterte 
-Selskapskontroll 
-Regnskapskontroll 
-Forvaltningsrevisjon 
- Sykefravær/Arbeidsmiljø 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 02.11.2016: 

Informasjonen fra revisjonene tas til orientering 
 
 

PS 16/32 Møteplan for første halvår 2017 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

  
 Saken legges fram uten innstilling, møteplan for første halvår 2017 legges fram i 

møtet 
  
 
Rakkestad, 19.10.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 02.11.2016: 

Sekretariatet la fram forslag på følgende møtedager for første halvår 2017 
 

 Onsdag 25.01.2017 kl 16:00 

 Onsdag 10.05.2017 kl 16:00 

 Onsdag 31.05.2017 kl 16:00 
 
Enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 02.11.2016: 

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager: 
 

 Onsdag 25.01.2017 kl 16:00 

 Onsdag 10.05.2017 kl 16:00 

 Onsdag 31.05.2017 kl 16:00 

 



 
 

PS 16/33 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
Rakkestad, 05.10.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 02.11.2016: 

Leder innledet  
Utvalget drøftet utfordringer med tilgang på sakspapirer og at sakspapirene ikke ligger 
tilgjengelig på kommunens nettsider, samt at døren til kommunehuset er låst. 
Leder ga ordet til rådmannen som informerte om pågående prosjekt for å samordne rutiner i 
kommunene omkring publisering av kontrollutvalgenes dokumenter. 
 
Leder fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse i neste kontrollutvalgsmøte vedrørende 
manglende tilgang på møtedokumenter på «Acos» og «Innsyn», Kontrollutvalgets møter er 
offentlige, og i den sammenheng bes det om at dørene inn til kommunehuset holdes åpne når 
det er møter. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 02.11.2016: 

Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse i neste kontrollutvalgsmøte vedrørende 
manglende tilgang på møtedokumenter på «Acos» og «Innsyn», Kontrollutvalgets møter er 
offentlige, og i den sammenheng bes det om at dørene inn til kommunehuset holdes åpne når 
det er møter. 


