
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
 
Møtedato: 30.03.2017,  
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 18:20 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 17/7 – 17/8  

 

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 kommunalsjef Hilde Dybedahl 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida B. Haaby 
Møtende fra revisjonen: Anita Dahl Aannerød og Svend-Harald Klavestad 
 
 

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

Leder  
Trine Birkelund Tove Blostrupmoen 

   
 

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

Merknader 

Dørene opp til møtelokalet var låst. Kontrollutvalgets møter skal være åpne.  
 
Turid Fluge Svenneby foreslo å legge til en sak på sakslisten: «Eventuelt.» Forslaget ble 
vedtatt. 
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PS 17/7 Orientering - Innkjøp og anskaffelsesrutiner 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Saken legges fram uten forslag til vedtak 
  

 
Rakkestad, 22.03.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 30.03.2017: 

Leder innledet og ga ordet til rådmannen. 
 
Rådmann Heidi Vildskog orienterte: 
 
- Sluttrapport forventes ferdig til 20.april 2017 og oversendes kontrollutvalget. 
- Det er ikke ført anskaffelsesprotokoll til de aktuelle anskaffelsene. 
- Vil føre anskaffelsesprotokoll for den siste inngåtte avtalen.  
- Anskaffelsesprotokoll skal ikke være arkivert i brukermappe, men ligge som ordinær arkivsak 
unntatt offentlighet. 
- Administrasjonen vil gjennomgå kommunens rutiner for anskaffelser/anskaffelsesreglement.  
- Vurdere i hvilken grad anskaffelser bør ligge til rammeavtaler. Anbefalingen er at det bør 
være på minimum 60 %. Innkjøpssamarbeidet kan i større grad komme til anvendelse innenfor 
områdene brukerstyrt personlig assistanse og andre helsetiltak.  
 
Kommunalsjef Hilde Dybedahl orienterte: 
 
- Tjenestene ble forsøkt tilbudt innenfor kommunens eget tjenesteområde. Det foreligger 
mange og sammensatte begrunnelser for at tjenestene blir kjøpt.  
- Fast bemanning. 
- Var ikke mulig å legge tjenestene ut på anbud ut i fra hensynet til bestemmelsene om 
taushetsplikt. 
 
Utvalgsleder stilte bla følgende spørsmål til rådmann og kommunalsjef: 
 
Delegasjonsreglement: Er det begrensning til beløp oppad?   
Svar: 
Tildelt budsjettramme gjenspeiler anskaffelsesmulighet hos den enkelte leder. Tre 
kommunalsjefer har spesialtildeling. Det foreligger grenser for hvem som kan anskaffe hva. 
Noen av begrensingene er definert som prinsipielle og noen som bruk av skjønn. Må vurderes 
i den enkelte sak. Virksomhetsleder er tildelt myndighet og ramme, og har ansvar for å løse 
tjenestebehov. Prinsipielle vurderinger om hvordan tjenestebehov skal løses, for eksempel om 
tjenesten skal kjøpes eller tilbys i egne virksomhet, gjøres i uuttalt myndighet. Hovedregel: 
Absolutt delegering inntil saken er av prinsipiell karakter.  
 
Avtale med Vitale – Signert i etterkant av når avtalene gjelder? 
Svar: 
Avtalen gjelder fra årets første dag, men signeres senere fordi den er til godkjenning hos alle 
som er berørt av avtalen. Dateres 1/1 fordi avtalen må gjelde for hele refusjonsperioden.   
 
  



 
 

Hvordan kvalitetssikres tjenesten?  
Svar: 
Ved bruk av kvalitetssikringssystemet «Kvalitetslosen» samt gjennom fagsystemet «Gerica». 
Innleid personell skal ikke ha tilgang på andre brukere enn dem de leverer tjenester til.  
 
Hva er forskjell på «konsulentutgifter» og «driftstimer og veiledning» jfr. avtalen med Vitale 
AS? Timeprisen er den samme, hvordan skilles disse fra hverandre? 
Svar: 
«Konsulenttjenester» er tjenester direkte knyttet til bruker. «Driftstimer og veiledning» angår 
tjenester om organisering rundt brukeren og som har relevans for brukerens tjenester. 
Fakturaen er spesifisert og skiller på de ulike tjenestene. 
 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen innen 04.05.2017 fremlegge følgende informasjon: 
 

 Spydeberg kommunes egne rammeavtaler med oversikt over avtalt beløpsgrense og 
rammeavtalens gyldighetsperiode. 

 Oversikt over omsetning for alle leverandører til Spydeberg kommune i 2016, med 
restanser pr. 01.01.2017. 

 Innkjøpsreglement, hvis det foreligger, jfr. Delegasjonsreglement av 2016, s 5. 
«Instrukser fra økonomisjefen» og forvaltningsrevisjonsrapport 2006 «Anbudsrutiner og 
anbudspraksis». 
 

Dokumentasjonen sendes kontrollutvalgssekretariatet, som legger frem dokumentene i sak til 
kontrollutvalget i møte 11.05.2017. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 30.03.2017: 

Kontrollutvalget ber rådmannen innen 04.05.2017 fremlegge følgende informasjon: 
 

 Spydeberg kommunes egne rammeavtaler med oversikt over avtalt beløpsgrense og 
rammeavtalens gyldighetsperiode. 

 Oversikt over omsetning for alle leverandører til Spydeberg kommune i 2016, med 
restanser pr. 01.01.2017. 

 Innkjøpsreglement, hvis det foreligger, jfr. Delegasjonsreglement av 2016, s 5. 
«Instrukser fra økonomisjefen» og forvaltningsrevisjonsrapport 2006 «Anbudsrutiner og 
anbudspraksis». 
 

Dokumentasjonen sendes kontrollutvalgssekretariatet, som legger frem dokumentene i sak til 
kontrollutvalget i møte 11.05.2017. 
 

  



 
 

PS 17/8 Anskaffelser Vitalegruppen AS 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
Rakkestad,22.03.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 30.03.2017: 

 
Leder innledet og utvalget drøftet saken og vurderte dokumentasjonen som var fremlagt. 
 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet bestille en kartlegging om direkte anskaffelser fra 
Vitale AS. Revisjonen skal foreta kartleggingen. Kartleggingen forespeiles en tidsbruk 
på maksimum 50 timer, og bes lagt fram for kontrollutvalget i møte 11.05.2017. 

 
Kartleggingen skal minimum omfatte: 
 

 Gjennomgang av aktuelle mapper vedrørende kjøp av tjenester fra Vitale AS sett opp 
mot lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift.  

 Vurdering av anskaffelsesprotokoller i de aktuelle sakene. 

 Gjennomgang av rutinebeskrivelser for kvalitetssikring av leverte tjenester fra Vitale 
AS, sett i sammenheng med Helsetilsynets «Rapport fra tilsyn med helse- og 
omsorgstjenester til voksne mennesker med utviklingshemming i Spydeberg kommune 
2016». 

 Vurdering av kommunens avtale med Vitale AS fra 2016 sett i forhold til avtalen for 
2017. 

 
2. Kontrollutvalget ber revisjonen presentere eller legge fram beskrivelse av revisors 

rutiner ved attestasjon av/ kontroll av utbetalinger til tjenesteleverandører, til 
kontrollutvalgets møte 11.05.2017. 

 
Enstemmig vedtatt 
 

  



 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 30.03.2017: 

 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet bestille en kartlegging om direkte anskaffelser fra 

Vitale AS. Revisjonen skal foreta kartleggingen. Kartleggingen forespeiles en tidsbruk 
på maksimum 50 timer, og bes lagt fram for kontrollutvalget i møte 11.05.2017. 

 
Kartleggingen skal minimum omfatte: 
 

 Gjennomgang av aktuelle mapper vedrørende kjøp av tjenester fra Vitale AS sett opp 
mot lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift.  

 Vurdering av anskaffelsesprotokoller i de aktuelle sakene. 

 Gjennomgang av rutinebeskrivelser for kvalitetssikring av leverte tjenester fra Vitale 
AS, sett i sammenheng med Helsetilsynets «Rapport fra tilsyn med helse- og 
omsorgstjenester til voksne mennesker med utviklingshemming i Spydeberg kommune 
2016». 

 Vurdering av kommunens avtale med Vitale AS fra 2016 sett i forhold til avtalen for 
2017. 

 
2. Kontrollutvalget ber revisjonen presentere eller legge fram beskrivelse av revisors 

rutiner ved attestasjon av/ kontroll av utbetalinger til tjenesteleverandører, til 
kontrollutvalgets møte 11.05.2017. 

 

  



 
 

PS 17/9 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
Rakkestad, 30.03.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 30.03.2017: 

 
Fire saker ble fremmet, og alle ble vedtatt tatt opp til behandling: 
 
1 Politikergodtgjøring  
Tove Blostrupmoen orienterte om henvendelse vedrørende forsinket utbetaling av 
politikergodtgjøring. Godtgjøringen utbetales normalt to ganger pr. år. Det var ingen utbetaling 
i desember 2016 – pengene ble utbetalt januar 2017. Angår blant annet de som mottar 
politikergodtgjøring og samtidig har en ytelse i forbindelse med helt eller delvis uføretrygd, fra 
KLP eller har AFP. Når utbetalingen først kommer påfølgende år, får mottaker feilaktig for høyt 
inntektsgrunnlag og derav avkortet beregning for 2018.  
 
Nils Rune Kind fremmet følgende forslag til vedtak:  
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet orientere om hva som er kommunens rutiner i forhold til 
godtgjøring til folkevalgte, til kontrollutvalgets møte 31.05.2017.  
 
2 Innkommet brev – Utviklingsselskapet Myra Tebo AS (UMT) 
Trine Birkelund la fram og orienterte om brev til kontrollutvalget av 23.03.2017 «UMT AS – 
Spydeberg kommunes engasjement» fra Yngve Brænd. Brevet gjelder en anvisning og 
kommunale overføringer til UMT i perioden 2014-2017. 
  
 Turid Fluge Svenneby fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram brev av 23.03.2017 «UMT AS – Spydeberg 
kommunes engasjement», som egen sak til kontrollutvalgets møte 31.05.2017. 
 
3 Innkommet brev – Indre Østfold Data IKS   
Sekretariatet la fram og orienterte om udatert, anonymt innkommet brev (mottatt 20.03.2017) 
«Varsling om uryddige fakturaer til Indre Østfold Data IKS». 
I brevet påstås at det har vært feilaktig fakturering, hvor kommunene Trøgstad, Spydeberg, 
Hobøl, Skiptvet er belastet for kostnader de ikke sto ansvarlige for. 
 
Sekretariatet fremmet følgende forslag til vedtak:  
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram brev «Varsling om uryddige fakturaer til Indre 
Østfold Data IKS» som egen sak til kontrollutvalgets møte 31.05.2017. 
 
  



 
 

4 Lønns og personalstrategi 
Kontrollutvalget diskuterte lønns og personalstrategi/reglement.  
 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende forslag til vedtak:  
 
Kontrollutvalget inviterer rådmannen til kontrollutvalgets møte 31.05.2017 for å orientere om 
kommunens lønns og personalstrategi– med særlig vekt på prosedyrer for etterlønn.  
 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 30.03.2017: 

 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet orientere om hva som er kommunens rutiner i forhold 

til godtgjøring til folkevalgte, til kontrollutvalgets møte 31.05.2017.  
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram brev av 23.03.2017 «UMT AS – 
Spydeberg kommunes engasjement», som egen sak til kontrollutvalgets møte 
31.05.2017. 
 

3. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram brev «Varsling om uryddige fakturaer til 
Indre Østfold Data IKS» som egen sak til kontrollutvalgets møte 31.05.2017. 
 

4. Kontrollutvalget inviterer rådmannen til kontrollutvalgets møte 31.05.2017 for å 
orientere om kommunens lønns og personalstrategi– med særlig vekt på prosedyrer 
for etterlønn.  

 
 



Foreløpige tilbakemeldinger på øvrige forespørsler fra kontrollutvalget: 

Det gjøres innledningsvis oppmerksom på at saken fortsatt er under utredning på det tidspunktet 

kontrollutvalget satte frist for leveranse. Det vil derfor nedenfor kort kommenteres, det som kan 

stadfestes pr. 24. mars 2017 – og utfyllende tilbakemelding vil inkluderes i den endelige leveransen i 

saken. 

 

Hvem har foretatt bestillingen og innkjøpet – Innkjøpssamarbeidet eller Spydeberg kommune? 

Hvordan er tjenesten kvalitetssikret? Rutiner fremlegges. 

Spydeberg kommune har foretatt innkjøpet. Tjenesten er kvalitetssikret via kontrakt, samt 

beskrivelse av tjenestebehov og kompetanse knyttet til hver enkelt bruker. Dette er presisert ved 

inngåelse, og dokumentert i brukerens mappe. I tillegg er det kontinuerlig kontakt mellom bruker, 

kommune, pårørende/verge og tjenesteleverandør. Det gjennomføres løpende ansvarsmøter. 

Rutinen for hvert enkeltvedtak er beskrevet i vedtaket, vedrørende samarbeid og evaluering. 

Samtlige vedtak evalueres minst en gang pr år – og kontraktene med leverandør er også ettårig i 

samme frekvens. Alle endringer som blir nødvendig gjennom året gjøres som endringsmeldinger 

gjennom fagsystemet – og om de har kontraktsmessige følger, vil leveransen reforhandles. 

 

Vitalegruppen AS er beskylt for feilaktig fakturering i Bærum kommune. Er det mistanke om 

feilaktig fakturering fra det samme selskapet i Spydeberg kommune? Svaret begrunnes og 

inkluderes i kommunens funn og dokumentasjon. 

Spydeberg kommune har nylig reviderte kontrakter som i detalj beskriver timepris og 

bemanningsfaktor. Det er tett kontakt mellom kommune, verger og tjenesteleverandør når det 

gjelder omfang og kvalitetskrav. Tjenestene omfattes av statens finansieringsordning for særlig 

resurskrevende tjenester og i forbindelse med utarbeidelse av refusjonsgrunnlaget, 

kontrollerer kommunens revisor forholdet mellom enkeltvedtak, kontrakt og fakturaer. Siden det i 

andre kommuner som kjøper tjenester fra selskapet er avdekket forhold som har ført til 

politianmeldelse, ser vi behovet for å ha et svært kritisk blikk på vår avtale, leveransen og 

økonomien. Vi ser også at dialogen mellom partene rundt bruker er så tett og direkte - at det er 

svært lite sannsyning at bestilte tjenester har «uteblitt», men for faktureringshensyn gjør vi selvsagt 

ekstra kontroller i lys av andre kommuners erfaringer. 

 

Kontakt/kjøpsavtale med Vitalegruppen AS fremlegges. 
Kontrakten oversendes sekretariatet mandag. 
 
Er det avklart hvorvidt det er foretatt en ulovlig direkte anskaffelse eller om innkjøpet 
faller inn under unntaksbestemmelsen? Svaret begrunnes. 
De vurderingene vi har gjort så langt tyder ikke på at det er foretatt ulovlig direkte anskaffelser. 
Allikevel er det mange ulike lovverk i slike saker som skal følges og begrunnes for bl.a. å bruke 
unntaksbestemmelsen. Vi ønsker å gi en full begrunnelse for hvilke hensyn som ligger i sakene – og 
den veiledning vi har fått av ekstern rådgivning på blant annet forsvarlighet. Vurderingene vi har 



under utarbeidelse omhandler helsepersonelloven/taushetsplikt, pasient- og brukerrettighetsloven, 
krav om forsvarlighet, forholdet til lov om offentlige anskaffelser og anskaffelsesforskriften. 
 
 
Foreligger det anskaffelsesprotokoll og skriftlige konkrete vurderinger som ligger til 
grunn for at unntaksbestemmelsen, dersom den har kommet til anvendelse, kunne 
benyttes? Svaret begrunnes/dokumenteres. 

Alle vurderinger som er foretatt i sakene ligger på den enkelte brukers mappe. Anskaffelsesprotokoll 

foreligger ikke som separat dokument utenfor brukermappene.  

 

24.3.2017 

Heidi Vildskog, rådmann 
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