
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
Møtedato: 25.01.2017,  
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17:30 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 17/1 – 17/6  

 
 
 

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 Haaby 
Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad 
Møtende fra administrasjonen: Hilde Dybedahl – kommunalsjef Helse og velferd 
 

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

Leder  
Trine Birkelund Tove Blostrupmoen 

   
 

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

 
 

Merknader 

Utvalget hadde merknader til protokollen og vedtok å endre denne jfr vedtak sak 17/1 
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PS 17/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.11.2016 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.11.2016 godkjennes 
  

 
Rakkestad, 17.01.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 25.01.2017: 

 
Utvalgets leder fremmet følgende forslag til endringer i protokollen i sak 16/35 Orienteringssak 
– tilgang på offentlige møtedokumenter: 
 
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 Acos, kun via nettsidene. Rådmannen vil ikke 
bruke ressurser på å gjøre kontrollutvalgets dokumenter tilgjengelige i Acos. Kontrollutvalget 
er ikke fornøyd med dette. 
 
Svennebys endringsforslag enstemmig vedtatt.  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 25.01.2017: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.11.2016 med tillegg av endringer godkjennes 
 

 
PS 17/2 Orienteringssak - Budsjett 2017 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Rådmannens redegjørelse for budsjett 2017, tas til orientering 
  

 
Rakkestad, 17.01.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 25.01.2017: 

Rådmannen ved Kommunalsjef Dybedahl orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 25.01.2017: 

Rådmannens redegjørelse for budsjett 2017, tas til orientering 
 
 



 
 

PS 17/3 Orienteringssak - informasjon om organisering av 
kommunes virksomheter 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
Rakkestad, 17.01.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 25.01.2017: 

Rådmannen ved kommunalsjef Dybedahl orienterte om kommunens organisering og svarte på 
spørsmål for utvalget. 
-NAV: Fellestjeneste med Hobøl. Bemanningsnorm i tråd med folketall. 
-Omorganisering  
-Stort arbeidspress på ansatte  
-Administrative ressurser som skal innspares vil gå på bekostning av tjenesteyting. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 25.01.2017: 

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering 
 

 
 
PS 17/4 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune, vedtas 
2. Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune oversendes 

kommunestyret til orientering 
 
Rakkestad, 17.01.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 25.01.2017: 

Enstemmig vedtatt.  
 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 25.01.2017: 

1. Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune, vedtas 
2. Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune oversendes 

kommunestyret til orientering 

 
 

PS 17/5 Informasjon fra revisjon 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 



 
 

  
 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
  

 
Rakkestad, 17.01.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 25.01.2017: 

Leder innledet og ga ordet til revisjon som orienterte om status innenfor 
-Forvaltningsrevisjon 
-Rekrutteringsprosess 
-Selskapskontroll 
-Regnskapsrevisjon 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 25.01.2017: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 

 
PS 17/6 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
Rakkestad, 17.01.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 25.01.2017: 

Åpent møte: 
Kontrollutvalget påpeker igjen at dørene til kommunehuset er låst ved møtets start. Det vises 
til kontrollutvalgets vedtak av 30.11.2016 i sak 16/35:  
Kontrollutvalget forutsetter for framtiden at døren til kommunehuset er ulåst når det er åpne 
møter og at utvalgets dokumenter er tilgjengelige for publikum. Rådmannen orientering tas til 
etterretning.  
 
Det bemerkes også at møtet ikke var kunngjort ved opplag slik som det gjøres ved møter i 
andre folkevalgte organer. 
 

 


