
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
 
Møtedato: 20.04.2017,  
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:00 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Ikke avklart 
Fra – til saksnr.:  17/10   

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5. 
 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida Haaby   
Møtende fra revisjonen: Anita Dahl Aannerød og Svend Harald Klavestad 
Møtende fra administrasjonen: Rådmann Heidi Vildskog, kommunalsjef Hilde Dybedahl og 
økonomisjef Mette Mysliwski. 
 
 
 

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

Leder  
Trine Birkelund Tove Blostrupmoen 

   
 

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

 
 
 

Merknader 

 

 
Kontrollutvalget Spydebergs møte 20.04.2017 
 

Sakliste 
 
   

PS 17/10 Anskaffelser Vitalegruppen AS  

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Turid Fluge Svenneby, 
Leder 

X  

Trine Birkelund X 
 

Tove Blostrupmoen X 
 

Nils Rune Kind X 
 

Jan Dirk von Ohle  
Meldt forfall 

 Ikke innkalt  



 
 

PS 17/10 Anskaffelser Vitalegruppen AS 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling, 2. gangs behandling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Informasjon fra rådmann og revisjonen tas til orientering. 

 
  

Rakkestad, 20.04.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling, 1. gangs behandling 

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 

 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 20.04.2017: 

Leder innledet og ga ordet til rådmannen som orienterte.  
Kontrollutvalget stilte spørsmål, revisjon og rådmannen svarte på spørsmål.  
 

- Det har blitt oppdaget feilfakturering fra Vitale as for regnskapsåret 2016. 
- Rådmannen informerte om et snarlig møte med Vitale As, og at kommunen vil 

iverksette innkreving av utestående beløp.  
 
 
Revisjonen v/Klavestad ba kontrollutvalget vurdere å lukke møtet. Debatten om møtet skulle 
lukkes ble holdt for lukkede dører, jfr. kommuneloven § 31 a nr. 1.  Møtet ble åpnet ved 
avstemmingen.   
 
Lukking av møtet ble enstemmig vedtatt, med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2 og 4 jfr. 
forvaltningsloven § 13 nr. 1.  
 
Vedtak: Kontrollutvalget vedtar å lukke møtet i sak 17/10. 
 
Møtet ble åpnet etter forhandlingene.  
 
Turid Fluge Svenneby foreslo følgende forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen og revisjonen til orientering.  
 
Kontrollutvalget merker seg at rådmannen straks iverksetter innkreving av utestående hos 
Vitale AS. 
 
Kontrollutvalget avventer administrasjonens videre arbeid og ber om å bli holdt løpende 
orientert i saken.  
 
Enstemmig vedtatt. 



 
 

 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 20.04.2017: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen og revisjonen til orientering.  
 
Kontrollutvalget merker seg at rådmannen straks iverksetter innkreving av utestående hos 
Vitale AS. 
 
Kontrollutvalget avventer administrasjonens videre arbeid og ber om å bli holdt løpende 
orientert i saken.  
 

 


