
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
 
Møtedato: 11.05.2017,  
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 19:15 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 17/11 – 17/21  

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Turid Fluge Svenneby, 
Leder, FORFALL 

X Ole Kraggerud, innkalt og 
møtt 

Trine Birkelund, nestleder X 
 

Tove Blostrupmoen X 
 

Nils Rune Kind X 
 

Jan Dirk von Ohle x  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida B. Haaby   
Møtende fra revisjonen: Anita Dahl Aannerød og Svend-Harald Klavestad 

Møtende fra administrasjonen: Kommunalsjef Hilde Dybedahl og Økonomisjef  
Mette Mysliwski 
Ordfører Petter Schou deltok fra sak 17/11 -17/13. 
 
 
 

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

Leder  
Trine Birkelund Tove Blostrupmoen 

   
 

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

 
 

Merknader 

 

- 
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PS 17/11 Godkjenning av protokoller fra møter 25.02.2017, 30.03.2017 
og 20.04.2017 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.01.2017 godkjennes. 
2. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.03.2017 godkjennes. 
3. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.2017 godkjennes. 

 
Rakkestad, 04.05.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 11.05.2017: 

 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 11.05.2017: 

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.01.2017 godkjennes. 
2. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.03.2017 godkjennes. 
3. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.2017 godkjennes. 

 
 

 
  



 
 

PS 17/12 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 

 

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 
avstemningen.   
 
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.  
 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 11.05.2017: 

Leder innledet i saken. 
  



 
 

Økonomisjef og kommunalsjef orienterte. 
 
Trine Birkelund fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen: 
 

 Kontrollutvalget ber om å bli forelagt rammeavtalene mellom Spydeberg kommune og 
fire leverandører som er listet opp i udatert notat fra Guttorm Langstøyl, Enhetsleder 
Drift og vedlikehold Teknikk og samfunn i Spydeberg kommune, jfr vedlegg i sak 17/12 
s. 39. 

 

 Kontrollutvalget ber om at vedtak i sak 16/29: «Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å 
nedfelle en rutinebeskrivelse ved innleie og kjøp av tjenester» tas inn i 
Innkjøpsreglement for Spydeberg kommune, datert 30. september 2008 
 

 Til kontrollutvalgets neste møte bes rådmannen fremlegge komplett liste over alle 
kommunens rammeavtaler.  

 
Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Følgende hadde ord til saken: Trine Birkelund og Nils Rune Kind  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 11.05.2017: 

 Kontrollutvalget tar dokumentasjon i e-post av 03.05.2017 til orientering. 
 

 Kontrollutvalget ber om å bli forelagt rammeavtalene mellom Spydeberg kommune og 
fire leverandører som er listet opp i udatert notat fra Guttorm Langstøyl, Enhetsleder 
Drift og vedlikehold Teknikk og samfunn i Spydeberg kommune, jfr vedlegg i sak 17/12 
s. 39. 

 

 Kontrollutvalget ber om at vedtak i sak 16/29: «Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å 
nedfelle en rutinebeskrivelse ved innleie og kjøp av tjenester» tas inn i 
Innkjøpsreglement for Spydeberg kommune, datert 30. september 2008 
 

 Til kontrollutvalgets neste møte bes rådmannen fremlegge komplett liste over alle 
kommunens rammeavtaler.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

PS 17/13 Kartleggingsnotat til kontrollutvalget - Vitale AS 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar «Kartleggingsnotat» fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS til 

orientering. 
2. Rådmannen orienterer utvalget skriftlig i forkant av kontrollutvalgets første møte høsten 

2017, om tiltak og status rundt kommunens internkontroll innenfor tjenesteområdet 
helse og velferd. Dokumentasjonen skal minimum omhandle følgende områder: 

 Anskaffelser 

 Inngåelse av -og innholdskrav i avtaler 

 Oppfølging av avtaler 

 Kommunikasjon og informasjonsutveksling med tjenesteleverandør 

 Arkivering 

 Attestasjon -og anvisningsrutiner.  
3. På bakgrunn av dokumentasjonen i pkt. 2. vil kontrollutvalget vurdere behovet for 

ytterligere kontrolltiltak, som granskning eller høring.  
 
 
Rakkestad, 03.05.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 11.05.2017: 

Trine Birkelund foreslo å åpne saksfremlegget og deler av kartleggingen for innsyn. Hun 
foreslo å lukke møtet for å diskutere om innsyn burde gis.  
 
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 jfr. 
forvaltningsloven § 13 nr. 1, med følgende vedtak: 
 
 Kontrollutvalget vedtar å lukke møtet i sak 17/13, i spørsmål om saksfremlegget skal være 
unntatt eller ikke.  
 
Møtet ble lukket og følgende enstemmig vedtak ble fattet:  
 
Kontrollutvalget åpner for innsyn i hele saksframlegget og i første del av karteleggingsnotatet 
fram til overskriften: «Følgende foreligger for hver enkelt bruker/klient:»   

 
Møtet ble deretter åpnet og forhandlingene ble videre holdt for åpne dører. 
 
Leder ga ordet til revisjonen som orienterte om kartleggingsnotatet. 
 
Leder ga ordet til kommunalsjef Dybedahl som orienterte. 
 
Trine Birkelund foreslo følgende forslag til vedtak: 
 

1 Kontrollutvalget tar «Kartleggingsnotat» fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS til 
orientering 

2 Kontrollutvalget oversender kartleggingsnotat Vitale AS til formannskapet for videre 
behandling med anbefaling om at det iverksettes granskning. 

3 Kontrollutvalget anbefaler at saken blir tatt opp i formannskapets møte 18.mai 2017 
 



 
 

Birkelunds endringsforslag enstemmig vedtatt.  
 
Følgende hadde ord til saken: Trine Birkelund og ordfører Petter Schou. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak og innstilling 11.05.2017: 

1 Kontrollutvalget tar «Kartleggingsnotat» fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS til 
orientering. 

2 Kontrollutvalget oversender kartleggingsnotat Vitale AS til formannskapet for videre 
behandling med anbefaling om at det iverksettes granskning. 

3 Kontrollutvalget anbefaler at saken blir tatt opp i formannskapets møte 18.mai 2017 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

PS 17/14 Forvaltningsrevisjonsrapport "Internkontroll" Spydeberg 
kommune 2016/2017 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som oversendes kommunestyret for 
behandling: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll» til orientering, og 

slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  
 

A. Kommunestyret tar rapporten til orientering. Rapportens følgende anbefalinger 
vedtas iverksatt:  

 Ha økt fokus på oppfølging og opplæring i «Kvalitetslosen» 

 Ha større fokus på å få ansatte uten lederansvar til å bli mer aktive brukere av 
«Kvalitetslosen». Herunder vurdere forslagene som framkommer fra ansatte i 
spørreundersøkelsen. 

 Arbeide videre med å bevisstgjøre ansatte om at avvik skal meldes 

 Ha fokus på effektiv avviksbehandling og tydeliggjøre behandlingen og 
resultatene 

 Ha fokus på å revidere rutinene i «Kvalitetslosen» innen frist 

 Jobbe videre med å få på plass alle rutiner og prosedyrer tilknyttet 
særlovgivning 

 B. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport fra 
revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret. 

  
Rakkestad, 06.04.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 11.05.2017: 

Leder innledet. 
Revisjonen orienterte om prosjektet; gjennomføring og funn. 
 
Nils Rune Kind fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 2 A: 
 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  

Kommunestyret tar rapporten til orientering.  
Rapportens anbefalinger vedtas iverksatt i form av at administrasjonen skal dokumentere 
at:  

 Det gis kontinuerlig oppfølging og opplæring i «Kvalitetslosen» 

 Ansatte uten lederansvar skal bli mer aktive brukere av «Kvalitetslosen». Herunder 
vurdere forslagene som framkommer fra ansatte i spørreundersøkelsen. 

 Det arbeides med å bevisstgjøre ansatte om at avvik skal meldes 

 Det arbeides med effektiv avviksbehandling og å tydeliggjøre behandlingen og 
resultatene 

 Rutinene i «Kvalitetslosen» revideres innen frist 

 Alle rutiner og prosedyrer tilknyttet særlovgivning er på plass 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Følgende hadde ord til saken: Trine Birkelund og Nils Rune Kind. 
 



 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak og innstilling 11.05.2017: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll» til orientering, og 
slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. 
 
A 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  
 

Kommunestyret tar rapporten til orientering.  
Rapportens anbefalinger vedtas iverksatt i form av at administrasjonen skal 
dokumentere at:  

 

 Det gis kontinuerlig oppfølging og opplæring i «Kvalitetslosen» 

 Ansatte uten lederansvar skal bli mer aktive brukere av «Kvalitetslosen». 
Herunder vurdere forslagene som framkommer fra ansatte i 
spørreundersøkelsen. 

 Det arbeides med å bevisstgjøre ansatte om at avvik skal meldes 

 Det arbeides med effektiv avviksbehandling og å tydeliggjøre behandlingen og 
resultatene 

 Rutinene i «Kvalitetslosen» revideres innen frist 

 Alle rutiner og prosedyrer tilknyttet særlovgivning er på plass 
B  Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport fra   

revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret. 
  

 

  



 
 

PS 17/15 Forslag til prosjektbeskrivelse: 
Levekår/sosialtjeneste/barnevern/flyktninger 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Levekår/sosialtjeneste/barnevern/flyktninger» med oppstart september 2017. 
  

 
Rakkestad, 19.04.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 11.05.2017: 

Leder innledet og ga ordet til revisjonen.  
Revisjonen orienterte om prosjektet: 

- Hovedfokus på systemer og samordning av tjenestene. 
 
Vedtak som innstilt. 
 
Trine Birkelund og Nils Rune Kind hadde ord til saken. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 11.05.2017: 

 
Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Levekår/sosialtjeneste/barnevern/flyktninger» med oppstart september 2017. 

  



 
 

PS 17/16 Kommunesammenslåing - oppgaver for kontrollutvalget 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Kontrollutvalget tar saken til orientering 
  

 
Rakkestad, 03.05.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 11.05.2017: 

Trine Birkelund ga ordet til sekretariat som orienterte om veilederen. 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 11.05.2017: 

 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
PS 17/17 Felles sak til kontrollutvalgene i Askim, Eidsberg, Hobøl og 
Spydeberg: Innstilling til bystyret/kommunestyrene på valg av 
revisor til fellesnemd 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som oversendes kommunestyret: 
 
 Kontrollutvalget innstiller til kommunestyretstyret at regnskapsførende kommunes 

revisor, Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, velges som revisor for fellesnemda.   
 
Rakkestad, 03.05.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 11.05.2017: 

Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 11.05.2017: 

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyretstyret at regnskapsførende kommunes revisor, 
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, velges som revisor for fellesnemda.   

  



 
 

 

PS 17/18 Innkommet sak - Helsehuset - IØ medisinske 
kompetansesenter IKS 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Henvendelsen fra styreleder i Helsehuset, tas til orientering 
2. Kontrollutvalget utvider planlagt selskapskontroll av Helsehuset til å også omhandle en 

forvaltningsrevisjon. 
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å samordne en bestilling fra eierkommunene til 

Indre Østfold kommunerevisjon. 
 
Rakkestad, 03.05.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 11.05.2017: 

Leder innledet og ga ordet til revisjonen som orienterte om selskapskontroll og generelt om 
økonomisk rapportering. 
Sekretariatet orienterte. 
 
Trine Birkelund fremmet følgende forslag til vedtak:  
 
Henvendelsen fra styreleder i Helsehuset, tas til orientering.  
Kontrollutvalget anbefaler revisjonen å foreta eierskapskontroll av Helsehuset som første 
selskap i planperioden. 
 
Endringsforslag enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak innstilling 11.05.2017: 

Henvendelsen fra styreleder i Helsehuset, tas til orientering.  
Kontrollutvalget anbefaler revisjonen å foreta eierskapskontroll av Helsehuset som første 
selskap i planperioden. 
 

  



 
 

PS 17/19 Skatteregnskap 2016 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Skatteoppkreverens årsrapport for 2016 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2016, 

tas til orientering. 
  

Rakkestad, 05.04.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 11.05.2017: 

Sekretariatet orienterte.  
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 11.05.2017: 

Skatteoppkreverens årsrapport for 2016 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2016, tas til 
orientering. 

 
 

  



 
 

PS 17/20 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
Rakkestad, 06.04.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 11.05.2017: 

Forvaltningsrevisjon: 
-Oppfølgingsrapport Organisering av kommunes virksomheter. Revisor har ikke fått 
tilbakemelding på sine henvendelser til kommunen, har purret to ganger. 
 
Regnskapsrevisjon: 
-Mye arbeid ifm. «Ressurskrevende brukere» og «Vitalesaken» – utbetaling til 
tjenesteleverandører 
-Årsregnskapet levert en uke for sent. Revisor avga merknader til kommunen. Kommunen har 
ikke avlagt korrigert årsregnskap eller gitt tilbakemelding på revisors korrigeringer. På 
bakgrunn av dette har heller ikke revisor hatt anledning til å avgi sin beretning.  
 
 
Sekretariatet fremmet følgende forslag til pkt. 2 i vedtaket: 
Sekretariatet sender på vegne av kontrollutvalget en påminnelse til kommunen om oppfølging 
av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Organisering av kommunes virksomheter» og holder utvalget 
orientert om saken. 
 
Innstilling med sekretariatets tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 11.05.2017: 

1 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering. 
2 Sekretariatet sender på vegne av kontrollutvalget en påminnelse til kommunen om 
oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt Organisering av kommunes virksomheter og holder 
utvalget orientert om saken. 
 

 
PS 17/21 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Rakkestad, 31.03.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 11.05.2017: 

- 


