
 
 

 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
 
Møtedato: 30.11.2016,  
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17:45 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 16/34 -16/39   
 

 

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: Anita Rønningen, Svend-Harald Klavestad og Bjørn Karlsen 
Møtende fra administrasjonen: Stabssjef Solfrid Lima Frorud og formannskapssekretær Trude 
Marie van der Zalm Gjerløv 
 
 

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

Leder  
Trine Birkelund Tove Blostrupmoen 

   
 

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

 

Merknader 

Sak 16/37 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 ble behandlet før sak 16/36 Plan for 
forvaltningsrevisjon. 
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PS 16/34 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.11.2016 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.11.2016 godkjennes 
  
 
Rakkestad, 23.11.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 30.11.2016: 

Enstemmig vedtatt. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 30.11.2016: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.11.2016 godkjennes 
 

 
 
 
 
PS 16/35 Orienteringssak - tilgang på offentlige møtedokumenter 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Informasjonen fra rådmannen tas til orientering 
  
 
Rakkestad, 23.11.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 30.11.2016: 

Leder innledet i saken. 
Stabssjef Frorud informerte og viste hvordan innkalling og saker til kontrollutvalget skal søkes 
opp på nettsidene til Spydeberg kommune. 
Utvalgets saker vil ikke bli gjort tilgjengelig i Akos, kun via nettsidene. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 30.11.2016: 

Kontrollutvalget forutsetter for framtiden at døren til kommunehuset er ulåst når det er åpne 
møter og at utvalgets dokumenter er tilgjengelige for publikum. Rådmannens orientering tas til 
etterretning.  

 
  



 
 

PS 16/36 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Etter kontrollutvalgets vurdering bør følgende områder være gjenstand for 

forvaltningsrevisjon i perioden 2017 – 2018: 
 
 Vedtas av kontrollutvalget i møtet. Forslag til aktuelle prosjekter/områder går fram av 
«Overordnet analyse» (vedlegg 1) 
 

2. Kontrollutvalgets forslag til prioriteringer legges inn i «Revisjonsplan - 
Forvaltningsrevisjon 2017-2018» 

3. Kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018» sendes til 
kommunestyret for politisk behandling 
 

4. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
a) I perioden 2017-2018 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon i samsvar med 

kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018» med 
forvaltningsrevisjon innenfor områdene 

 Område 2017 

 Område 2018 
 

b) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 
forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og 
inngå avtaler om gjennomføringen med revisjonen 

c) Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 
kommunestyret.  

d) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 
endringer i planen i planperioden.  

 
Rakkestad, 23.11.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 30.11.2016: 

Leder innledet og ga ordet til revisjonen. 
Revisjonen orienterte og svarte på spørsmål.  
Utvalget vedtok å lukke møtet under behandlingen av saken med hjemmel i kommuneloven § 
31 a. jfr forvaltningsloven § 13 punkt 1). 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 30.11.2016 og innstilling til kommunestyret: 

1. Etter kontrollutvalgets vurdering bør følgende områder være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden 2017 – 2018: 
 

 Levekår/sosialtjenesten/barnevern/flyktninger, 2017 

 Organisering av teknisk avdeling, herunder byggesak og selvkostbehandling, 
2018 

  
2. Kontrollutvalgets forslag til prioriteringer legges inn i «Revisjonsplan - 

Forvaltningsrevisjon 2017-2018» 
3. Kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018» sendes til 

kommunestyret for politisk behandling 



 
 

 
4. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 
a) I perioden 2017-2018 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon i samsvar med 

kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018» med 
forvaltningsrevisjon innenfor områdene 

 

 Levekår/sosialtjenesten/barnevern/flyktninger, 2017 

 Organisering av teknisk avdeling, herunder byggesak og selvkostbehandling, 2018 
 

b) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 
forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og 
inngå avtaler om gjennomføringen med revisjonen 

c) Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 
kommunestyret.  

d) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 
endringer i planen i planperioden.  

  
 

 
 
  



 
 

PS 16/37 Plan for selskapskontroll 2017-2020 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for perioden 2017-2020 med forslag om 

selskapskontroll i følgende selskaper: 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1 Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 med 
selskapskontroll i følgende selskaper: 

 
 

2 Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i 
planperioden  

  
 
Rakkestad, 23.112016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 30.11.2016: 

Ved behandlingen av saken ba leder om at hennes habilitet ble vurdert, jfr. forvaltningsloven § 
6 annet ledd. Leder fratrådte ved behandling av habilitetsspørsmålet. Utvalget fant ikke leder 
inhabil til å behandle saken og leder tiltrådte deretter møtet. 
   
Revisjonen orienterte om selskapskontroll og om planen.  
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 30.11.2016 og innstilling til kommunestyret: 

1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for perioden 2017-2020 med forslag om 
selskapskontroll i følgende selskaper: 
 

 Deltagruppen AS 

 Indre Østfold Lokal medisinske kompetansesenter IKS 

 Mortenstua skole IKS 

 Indre Østfold brann og redning IKS 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1 Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 med 
selskapskontroll i følgende selskaper: 

 

 Deltagruppen AS 

 Indre Østfold Lokal medisinske kompetansesenter IKS 

 Mortenstua skole IKS 

 Indre Østfold brann og redning IKS 
 

2 Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i 
planperioden  

  
 



 
 

 
 
 
PS 16/38 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering. 
  
 
Rakkestad, 23.11.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 30.11.2016: 

Revisjonen orienterte om 
- Forvaltningsrevisjon 
- Regnskapsrevisjon   
- Tidspunkt for omlegging av datasystemer i Spydeberg kommune: Revisjonen 

forutsetter tilgang til datasystemene ved revideringen av årsregnskapet, slik at 
revisjonen får levert sin beretning til frist 

- Arbeidsmiljø - opptrapping og gradvis bedring.  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 30.11.2016: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 
 
 

PS 16/39 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

  
 Saken legges fram uten innstilling 
  
 
Rakkestad, 23.11.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 30.11.2016: 

Utvalget drøftet ny organisering i kommunen og leder fremmet følgende forslag til vedtak: 
  
Rådmannen inviteres til neste møte i kontrollutvalget for å orientere om ny organisering av 
kommunens virksomhetsområder. Det er samtidig ønskelig med en mer grundig presentasjon 
av virksomhetsområde Helse og velferd, herunder sosiale tjenester, barnevern og flyktninger.  
 
Svennebys forsalg enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 30.11.2016: 

Rådmannen inviteres til neste møte i kontrollutvalget for å orientere om ny organisering av 
kommunens virksomhetsområder. Det er samtidig ønskelig med en mer grundig presentasjon 
av virksomhetsområde Helse og velferd, herunder sosiale tjenester, barnevern og flyktninger.  
 


