
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Spydeberg

Møtested:      Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen
Tidspunkt: 31.05.2017 kl. 14:00 NB MERK TIDEN

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post 
anirov@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Spydeberg, 24.05.2017.

Turid Fluge Svenneby
Leder
(sign)
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Saksnr.: 2017/8745
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 105202/2017
Klassering: 510/127
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 31.05.2017 17/22

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.05.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.05.2017, godkjennes

Rakkestad, 22.05.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.05.2017

Saksopplysninger
Protokollen er forhåndsgodkjent pr. mail av utvalgets medlemmer og det er kun den formelle 
godkjenningen og underskrift som gjenstår.

Vurdering
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.05.2017, legges frem for godkjenning og underskrift.
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Saksnr.: 2017/8747
Dokumentnr.: 11
Løpenr.: 110029/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 31.05.2017 17/23

Orienteringssak - Lønns -og personalstrategi, etterlønn

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering

Rakkestad, 24.05.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Saksopplysninger
I kontrollutvalgets møte 30.03.2017 fattet utvalget følgende vedtak i sak 17/9 Eventuelt: 

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

Vurdering
Sekretariatet anbefaler utvalget å ta rådmannens opplysninger til orientering. 
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Saksnr.: 2017/3670
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 34209/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 31.05.2017 17/24

Spydeberg kommunes årsregnskap og årsberetning 2016 - kontrollutvalgets 
uttalelse

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2016 for Spydeberg kommune som 

vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 sendes kommunestyret med kopi til 

formannskapet.

Rakkestad, 24.05.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2016 for Spydeberg kommune – utkast
2. Revisors beretning 2016, datert 19.05.2017
3. Revisjonsbrev «Oppsummering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen 2016» 

datert 23.05.2017 fra IØKR IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Spydeberg kommunes årsregnskap 2016 – Gjøres tilgjengelig for kontrollutvalget 

av kommunen.
 Rådmannens årsberetning 2016. – Gjøres tilgjengelig for kontrollutvalget av 

kommunen.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
kap. 4 påse at kommunes årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på 
en betryggende måte. Videre fremgår det at kontrollutvalget skal avgi uttalelse til 
årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Av § 7 i forskriften fremgår følgende når 
det gjelder saksgangen ved uttalelsen:

” Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget 
avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. 
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at 
det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.”
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Frister i prosedyren for behandling av årsregnskapet:

 Regnskapet skal avlegges innen 15. februar
 Årsberetning fra rådmann skal avgis med frist 31. mars
 Revisjonsberetning skal avgis med frist 15. april
 Kommunestyret skal behandle årsregnskapet innen 1. juli

Vurdering
Årsregnskapet er ikke avlagt innen frist fastsatt i § 10 i Forskrift om årsregnskap og 
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

Revisjonsberetningen er ikke avlagt innen gjeldende tidsfrist. Revisjonsberetningen er en 
såkalt normalberetning, dvs at revisor ikke har funnet avvik av en slik størrelsesorden at det 
er nødvendig at de påpekes i beretningen. Imidlertid fremgår det i brev av 23.05.2017 
«Oppsummering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen 2016» at revisor vil følge opp 
enkelte områder særskilt i 2017. 

Kommunens driftsregnskap 2016 er avlagt med positivt netto driftsresultat på       
kr 1 319 548,36 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0,-

I tråd med forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 8 er det påsett at det 
ikke foreligger åpne revisjonsmerknader.

Kommunens netto driftsresultat utgjør 0,28% av driftsinntekter i 2016. Det tekniske 
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler et nivå hvor 
netto driftsresultat over tid bør utgjøre 2 % av driftsinntektene for å opprettholde økonomisk 
balanse.

Revisjonen vil være til stede i møtet og kan om ønskelig besvare eventuelle spørsmål fra 
utvalget. Sekretariatet anbefaler utvalget å benytte seg av denne muligheten, og viser for 
øvrig til revisjonsbrevet «Oppsummering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen 2016» 
av 23.05.2017.

Sekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet 2016 for Spydeberg 
kommune som vist i vedlegg 1 i saken. 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet.
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Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 
                                                                                                                    
 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad Org.nr.: 987 424 354 
E-postadresse: iokus@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.iokus.no 
Mobil: 908 55 384 

 
Bankkonto: 1050 14 16733  

 

 

Kommunestyret i Spydeberg 
 
 
   
 
 
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 

 2017/3670-2-46857/2017-ANIROV  510/123 08.03.2017 

 
 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 - Spydeberg kommune 

 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget 
uttalelse til årsregnskapet til kommunestyret, før det endelig vedtas i kommunestyremøtet. 
Kopi av kontrollutvalgets uttalelse er sendt formannskapet.  
 
Kontrollutvalget har i møte 31. mai 2017 behandlet årsregnskapet 2016 for Spydeberg 
kommune. Grunnlagsdokumenter for kontrollutvalgets behandling har vært kommunens 
årsregnskap, rådmannens årsberetning, revisjonsberetningen og revisjonsbrevet. I tillegg har 
ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med informasjon om aktuelle 
problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til kommunestyret: 
 

  Årsregnskap og beretning er ikke avlagt etter gjeldende tidsfrist. 
 

 Kommunens driftsregnskap 2016 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på  
kr. 1 319 548,36 og regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 0,- 
 

 Kontrollutvalget merker seg at kommunens netto driftsresultat i 2016 utgjør 0,28 % av 
driftsinntekter. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi (TBU) anbefaler et nivå hvor netto driftsresultat over tid bør utgjøre 2 % av 
driftsinntektene for å opprettholde økonomisk balanse. 
  

 Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner  
§ 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader. 

 
 
Kontrollutvalget legger ved revisjonsbrevet «Oppsummering av utført arbeid ved 
regnskapsavleggelsen 2016» datert 23.05.2016 slik at det følger saken, og ber 
kommunestyret spesielt merke seg følgende punkter i brevet: 
 

 Tilskudd, ressurskrevende tjenester 
«Våre kontroller viste at Spydeberg kommune har blitt feilfakturert fra ekstern 
tjenesteleverandør for 2016. Ved nærmere kontroll viser det seg også feilfakturering 
har skjedd over tid. Spydeberg kommune har avklart forholdet med 
tjenesteleverandør. For nærmere beskrivelse se note 18 i årsregnskapet. Revisjonen 
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Saksnummer 2017/3670-46857/2017  

 

har etterspurt avtale/faktura/ kreditnota på det nevnte beløp for 2016, som beløper 
seg til ca 1,7 mill. Pr skrivende stund er ikke dette blitt oversendt revisjonen» 
 

 Selvkost kommunale betalingstjenester 

 Likviditetslån 

 Budsjettstyring i investeringsregnskapet 

 Merverdiavgiftskompensasjon og revisjonsuttalelser 
 

Vi viser til revisors brev for mer utfyllende informasjon om punktene ovenfor. 
 
Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2016 for Spydeberg 
kommune og slutter seg til revisors beretning av 19.05.2017.  

 
 
 
 
 
Sted, dato 
 
 
 
Navn 
Leder av kontrollutvalget 
 
 
 
 
Kopi til eksterne mottakere: 
Formannskapet     
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Saksnr.: 2017/8747
Dokumentnr.: 7
Løpenr.: 108328/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 31.05.2017 17/25

Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Revisjonens oppdragsvurdering og brev om vurdering av oppdragsansvarlig revisors
uavhengighet, tas til orientering.

Rakkestad, 23.05.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Oppdragsvurdering, datert 18.05.2017
 Brev 09.05.2017 til kontrollutvalget fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS om 

vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte jfr.
kommuneloven § 77 nr. 4.

Kontrollutvalget skal hvert år motta en skriftlig egenvurdering av revisors uavhengighet, jfr.
revisjonsforskriften § 15. Utvalget ivaretar sitt påseansvar ved å gjennomføre aktiviteter
knyttet til oppfølging av revisjonen og revisjonsarbeidet, dette omfatter bla revisors
oppdragsvurdering og uavhengighetserklæring. Vedleggene til saken ble overlevert 
sekretariatet 23.05.207.

Oppdragsvurderingen er vurdert ut fra revisjonsstandardene ISA 200, 210 og 220.
Revisor har vurdert egen uavhengighet i forhold til krav i kommuneloven § 79, og forskrift om
revisjon § 12 om krav til vandel, samt kap. 6 om krav til revisors uavhengighet og
objektivitet.

Vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar revisors oppdragsvurdering og brev om
vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet til orientering.
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 Oppdrag:

 Enhet:

 Sak:                                             

Timer:

Timer:

Ja / nei

Nei

Oversikt over team og timebudsjett

Ansvarlig revisor: Rita Elnes

Medarbeider(e): RR team; Unni Torp, 

og Inger Marie Karlsen-Moum.

Kontaktperson: Svend-Harald Klavestad

Det vurderes slik at kapasitet og kompetanse er tilstede for å utføre revisjonen i Spydeberg kommune på en god 

måte, for både regnskapsrevisjonen og forvaltningsrevisjonen.

 Arkiv:

OPPDRAGSVURDERING 

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Spydeberg kommune 2017

 År:

Sten Morten Henningsmoen, Casper Støten

Det var sendt engasjementsbrev til alle  kommunene i Østfold fra det selskapet vi ble fisjonert fra (Østfold 

kommunerevisjon).Ved oppstart av nytt selskap IØKR fra 01.01.02 ble oppdraget (innhold og 

arbeidsdeling)behandlet i eierkommunene i forbindelse med oppdeling i revisjon og sekretariat. Det ble ikke 

skrevet nye engasjementsbrev nettopp med bakgrunn i foran nevnte resonnement.

Hva består oppdraget av, spesielle vilkår for oppdraget eller avtale, jf. ISA 220 pkt.15 

Det skal avgis en revisors beretning for regnskapets riktighet og at regnskapet er i overenstemmelse med lover og 

god regnskapsskikk. Det skal også utarbeides forvaltningsrevisjonsrapporter som bygger på, og måles opp mot 

bestemmelser i lover og forskrifter samt standard for forvaltningsrevisjon RSK 001.

Skal det sendes engasjementsbrev eller inngås særskilt avtale? Jf. ISA 210 pkt. 9, 10,11 og 12

Hvis nei, begrunnelse:

 Klientnr.:

Spydeberg kommune 14.1.21

 Utarbeidet dato/sign.:

18/05/2017/RITELS

Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon
1

 Gjennomgått dato/sign.:  Side:

og Frank Willy Vindløv Larsen. 1 182 timer (736 RR/446 FR)

FR team; Anita Rønningen, Anne Widnes,

Anders Fladberg, Magnus Sjøli Gundersen,

Sabri Mousa, Lene Eilertsen, Bjørn Karlsen

Vurdering av kapasitet og kompetanse, jf. ISA 220 pkt. 14

Vurdering av uavhengighet og objektivitet, jf. ISA 200 pkt 14 og ISA 220 pkt. 11 

Revisjonen blir utført etter god revisjonsskikk. Medarbeidere på oppdraget er vurdert i forhold til krav i pkt. 11 i 

ISA 220. Det er vurdert slik at sammensetningen på teamet ikke bryter mot noen av punktene i standarden.
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Saksnr.: 2017/8747
Dokumentnr.: 8
Løpenr.: 108368/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 31.05.2017 17/26

Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 - Spydeberg kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 – Spydeberg kommune, tas til orientering.

Rakkestad, 23.05.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017, Spydeberg kommune», datert 22.05.2017

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Saksopplysninger
Jfr. kommuneloven § 77 om kontrollutvalgets påseansvar ovenfor revisjonen blir utvalget
fremlagt dokumentet «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 – Spydeberg kommune».
Dokumentets hovedformål er å gi en oversiktlig dokumentasjon over samlede ressurser og
planlagt tidsforbruk i revisjonsdistriktet og i den enkelte eierkommune.

Vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar dokumentet «Planlagte ressurser og tidsforbruk
2017 – Spydeberg kommune», til orientering.
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INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS – org.kart per 09.05.2017 
Totalt 11 årsverk 

 

 

Rita Elnes

Distriktsrevisor

Svend-Harald Klavestad

Nestleder/Fagansvarlig regnskapsrevisjon

Anita Rønningen

Fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Bjørn Karlsen

Revisor

Magnus Sjøli Gundersen

Revisor

Lene Eilertsen

Revisor

Anders Fladberg

Revisor

Sabri Mousa  

Revisor

Unni Torp

Revisor

Anne Widnes

Forvaltningsrevisor

Casper Støten

Forvaltningsrevisor

Sten Morten Henningsmoen

Forvaltningsrevisor

Frank Willy Vindløv Larsen

Forvaltningsrevisor

Inger Marie Karlsen-Moum

Revisor
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         Vedlegg 2 
 
Oversikt over tjenesteleveranse IØKR IKS: 
 

1. Regnskapsrevisjon - løpende revisjon og årsoppgjørsrevisjon  
a. Revisjonsstrategi, kartlegging/testing intern kontroll og 

regnskapsbekreftelse 
i. Lønnsområdet 

ii. Innkjøpsområdet 
iii. Driftsmiddelområdet (investeringer) 
iv. Finansområdet 
v. Overføringer 
vi. Salgsområdet 

vii. Likviditetsområdet 

b. Evaluering og oppfølging 
 

2. Forvaltningsrevisjon 
a. Overordnet analyse 
b. Utarbeidelse av prosjektbeskrivelser 
c. Revisjonsplan 
d. Forvaltningsrevisjonsprosjekter 
e. Oppfølgingsrapporter 
f. Spørreundersøkelser (Questback) 
g. Kurs/foredrag 

 

3. Revisors uttalelse, attestasjon av prosjektregnskap -
refusjonskrav 

a. Staten og andre instanser krever attestasjon av kommunens bruk 
av eksterne midler 

 

4. Attestasjon av moms. kompensasjon 
a. Kommuner 
b. Kirkelige fellesråd/menighetsråd 
c. Interkommunale selskaper 
d. Barnehager 

 

5. Gjennomføring av selskaps-/eierskapskontroller 
a. Offentlig heleide AS og IKS i eierkommunene 

 

6. Revisjon av andre regnskaper (egne retts-subjekter) 
a. Kirkelige fellesråd/menighetsråd 
b. Interkommunale selskaper 
c. Stiftelser 
d. Fond 
e. Legater 
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f. Foreninger 
g. UI-regnskaper 
h. Interreg prosjekter 

 

7. Rådgiving 
 

8. Kurs 
a. Interne og eksterne kurs  

 

9. Deltakelse i møter 
a. Den enkelte kommune – kontrollutvalg og kommune-/bystyre 
b. Samordningsforum – Fylkesmannen i Østfold 
c. Andre, på forespørsel 

i. Rådmannsforum, Regionrådet ol.  
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Saksnr.: 2017/8747
Dokumentnr.: 9
Løpenr.: 108388/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 31.05.2017 17/27

Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Spydeberg kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Overordnet revisjonsstrategi 2017 – Spydeberg kommune, tas til orientering

Rakkestad, 24.05.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Spydeberg kommune, datert 24.05.2017 (Unntatt
offentlighet jfr. offentleglova § 13 første ledd, jfr. forvaltningslovens § 13 nr. 2).

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv FOR -2004-06-15-904
 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner FOR – 06-15-905
 Revisjonsstandard 300 – Planlegging av revisjon av et regnskap, samt 

Revisjonsstandard 315 – Forståelse av foretaket.

Saksopplysninger
Revisor skal på bakgrunn av bestemmelser i lov, forskrift og anvendt revisjonsmetodikk,
planlegge revisjonsarbeidet slik at revisjonen blir utført på en effektiv og faglig sikker måte.

Overordnet revisjonsstrategi skal bidra til å sikre at:
 Viktige revisjonsområder blir satt i fokus (Risiko og vesentlighet)
 Mulige problemer / områder identifiseres så tidlig som mulig
 Det tilegnes tilstrekkelig kunnskap om kommunes virksomhet

Revisor skal med utgangspunkt i overordnet revisjonsstrategi beskrive angrepsvinkel og
omfang, utarbeide og dokumentere ulike revisjonsplaner og revisjonsprogrammer. Disse
skal angi type og tidspunkt for utførelse og omfang av revisjonshandlingene.
Revisjonsplaner og programmer utarbeides på grunnlag av revisors vurdering av risiko og
vesentlighet. Innholdet i den overordnede revisjonsstrategien skal ha et omfang som er
akseptabelt i forhold til å kunne bekrefte regnskapet og avgi en revisjonsberetning.
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Vurdering
Det vises til innhold og vurderinger i «Overordnet revisjonsstrategi 2017 Spydeberg
Kommune» utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. Revisjonsstrategien anses i
både kvalitet og omfang å oppfylle alle krav for å kunne bekrefte regnskapet og avgi revisors
beretning.
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Saksnr.: 2017/8747
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 107062/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 31.05.2017 17/28

Innkommet sak -Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer, IØ Data IKS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Varsel oversendes Indre Østfold datas avviklingsstyre, som bes gi kontrollutvalget 

tilbakemelding av sin oppfølging av saken innen tre måneder.
2. Kopi av henvendelsen sendes Spydeberg kommune v/rådmann.

Rakkestad, 23.05.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Brev, udatert, fra ukjent avsender: Varsling om uryddige fakturaer til Indre Østfold 

Data IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 KS’ veileder om varsling:   

http://presse.no/wpontent/uploads/2014/11/KSvarslingiFKogK.pdf
 Arbeidsmiljøloven
 Bokføringsloven 

Sekretariatet har fått oversendt i alt fire identiske brev fra ukjent avsender, sendt til 
henholdsvis kontrollutvalgene i kommunene Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. Brevet 
er ikke datert, men de respektive kommunene har mottatt brevet i løpet av medio mars 
2017. 

Kontrollutvalget i Spydeberg ble forelagt brevet i møte 30.03.2017 i sak 17/9, og vedtok der 
å fremme det for behandling i møte 31.05.2017.

Brevet har overskriften Varsling om uryddig fakturaer til Indre Østfold Data IKS.
Det fremsettes påstand om at kommunene Eidsberg og Askim i perioden 2008-2010 har 
bestilt tjenester særskilt, som er fakturert selskapet og at utgiftene er fordelt på alle 
eierkommunene. Innsender mener utgiftene bare skulle vært belastet bestillerkommunene, 
og at «[...] Trøgstad, Spydeberg, Hobøl og Skiptvet feilaktig har blitt belastet for kostnader 
som hører hjemme i Askim kommune og Eidsberg kommune».

Indre Østfold data er i dag under avvikling, og selskapet skal være oppløst pr 31.12.2017. 
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Arbeidstilsynet definerer varsling som «å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen». 
Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter tilfeller der arbeidstaker varsler om kritikkverdige 
forhold som er eller kan være i strid med lover og regler, retningslinjer eller alminnelig 
oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Det er et lovkrav at virksomheten 
har rutiner for intern varsling. Arbeidstaker skal varsle i henhold til disse rutinene, med 
mindre det er forhold som gjør at intern varsling ikke er hensiktsmessig. Arbeidsgiver har 
plikt til å legge til rette for varsling, men det går ikke konkret fram hva slags tiltak som skal 
settes i verk. Dette må tilpasses den enkelte virksomhet og situasjon.

I KS sin veileder står det bla følgende: 
«Anonym varsling vil by på utfordringer. Det kan åpne for sladder og ubegrunnede 
påstander, ettersom ingen må stå ansvarlig for påstandene. Dessuten kan det være 
vanskelig å undersøke saken ytterligere, når det ikke er mulig å kontakte varsleren for 
nærmere opplysninger. En anonym varsler vil kunne ha mindre verdi for virksomhetens
ansvarlige. Anonyme varslinger må likevel behandles og undergis passende undersøkelse.»

Vurdering
I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 4” Tilsyn og kontroll” fremgår
kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. I departementets merknader til § 4 går det frem
følgende:

«Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner 
og fylkeskommuner».

Kontrollutvalget må avgjøre om saken skal undersøkes nærmere basert på den
dokumentasjonen som foreligger. 

Den påståtte feilfaktureringen ligger 7-9 år tilbake i tid. Det går ikke fram av brevet i hvilken 
størrelsesorden feilfaktureringen ligger, men at det er «betydelig». 

Sekretariatet vurderer det slik at varslingsbrevet, tatt i betraktning selskapets situasjon og at 
brevet er sendt anonymt, i første omgang oversendes Indre Østfold datas avviklingsstyre for 
videre undersøkelser og behandling i tråd med rutinene for varsling. 

Et alternativ kunne ha vært å be revisjonen se på saken, men da oppbevaringsplikten nå er 
fem år (bokføringsloven §13) er det noe usikkerhet rundt hva som fortsatt foreligger av 
regnskap og bilag. Brevet sier heller ikke noe om fakturaene har blitt betalt fra selskapets 
eget driftsbudsjett, eller om det er sendt ut tilleggs fakturaer til eierkommunene. 
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SPYDEBERG KOMMUNE
20 MAR 2017

Spydeberg kommune
Stasjonsgata 35
1820  Spydeberg  
Til kontrollutvalget i kommunen

Varsling om uryddige fakturaer til Indre Østfold Data IKS

I  perioden  2008  -  2010  belastet Evry (tidligere EDB Business Partner ASA) selskapet for kostnader som var
initiert av kommunene Askim og Eidsberg, som bestilte vikartjenester for lønnsbehandling ved sykdom i
økonomiavdelingene eller ved mangel på kompetanse.

Totalt sett utgjorde dette over tid betydelige kostnader. Disse kostnadene ble betalt av selskapet og dermed fordelt
blant alle eierkommunene, men skulle vært fakturert bestillende kommuner direkte.

l praksis betyr dette at kommunene Trøgstad, Spydeberg, Hobøl og Skiptvet feilaktig har blitt belastet for kostnader
som bare hører hjemme i Askim kommune og Eidsberg kommune.
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Saksnr.: 2017/8747
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 107429/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 31.05.2017 17/29

Innkommet brev "UMT AS - Spydeberg kommunes engasjement"

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling

Rakkestad, 23.05.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
I kontrollutvalgets møte 30.03.2017 ble følgende vedtak fattet i sak 17/9 Eventuelt 

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. 

Vedlegg
 Brev av 23.03.2017 fra Yngve Brænd «UMT AS – Spydeberg kommunes 

engasjement»
 Vedlegg til brev

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Saksopplysninger
Brevet omhandler kommunens overføringer til Utviklingsselskapet Myra Tebo AS (UMT AS) i 
2015, 2016 og 2017 og legges fram for kontrollutvalget for vurdering.

Det fremgår av brevet med vedlegg at det kan ha forekommet utbetalinger som ikke er i tråd 
med reglement og/eller politisk vedtak.

Sekretariatet bemerker at revisor har opplyst at saken er omtalt i note i årsregnskapet i sitt 
brev Oppsummering av utføre arbeid ved regnskapsavleggelsen 2016: «Utlegg for 
Utviklingselskapet Myra Tebo på 2,6 mill.» Slik sett antar sekretariatet at revisjonen vil følge 
opp overføringene gjennom løpende, ordinære revisjonshandlinger. 

Vurdering
I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 4 Tilsyn og kontroll fremgår
kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. I departementets merknader til § 4 går det frem
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følgende:
«Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner».

Sekretariatet legger fram saken uten forslag til vedtak.

37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



Saksnr.: 2017/8747
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 107119/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 31.05.2017 17/30

Rutiner for godtgjøring til folkevalgte

Vedlegg Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering og sender kopi av saken til ordfører og 

rådmann.

Rakkestad, 23.05.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

 Reglement for godtgjøring til folkevalgte organer, Spydeberg kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Veileder fra KS Økonomiske vilkår for folkevalgte
http://www.ks.no/globalassets/ok.vilkar-for-folkevalgte.pdf

Saksopplysninger
I kontrollutvalgets møte 30.03.2017 i sak 17/9 Eventuelt ble følgende vedtak fattet: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet orientere om hva som er kommunes rutiner i forhold til 
godtgjøring til folkevalgte, til kontrollutvalgets møte 31.05.2017.

Bakgrunnen for vedtaket var henvendelse til utvalget vedrørende forsinket utbetaling av 
godtgjøring til folkevalgte. Godtgjøringen utbetales normalt to ganger pr. år. Det var ingen 
utbetaling i desember 2016, pengene ble utbetalt januar 2017. 

Henvendelsen angår først og fremst de som mottar politikergodtgjøring og samtidig har en 
ytelse i forbindelse med helt eller delvis uføretrygd, fra KLP eller har AFP. Dersom utbetaling 
for inneværende år først kommer påfølgende år, får mottaker feilaktig for høyt 
inntektsgrunnlag og derav avkortet beregning av ytelsen.

I siste avsnitt i reglement for politikergodtgjøring står det: 
Representantene må selv sørge for å levere nødvendig dokumentasjon for tap av inntekt, 
omsorgsutgifter og reiseutgifter.
Utbetaling av godtgjøring skjer 2 ganger pr. år, henholdsvis juni og desember
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Vurdering
Utbetaling av godtgjøring skal ifølge kommunens eget regelverk skje i juni og desember. 
Utbetalingen for 2016 har etter det opplyste ikke skjedd i tråd med kommunens reglement. 
For sen utbetaling kan gi til dels store konsekvenser for enkelte. 

Ved å inneha et politisk verv har man påtatt seg et samfunnsansvar, og godtgjøringen for 
dette bør veie opp slik at alle yrkesgrupper kan delta i folkevalgtarbeid uten å lide 
økonomiske tap.

Avkortning av ordinær ytelse som følge av feil i utbetaling av folkevalgtgodtgjøring vurderes 
å være en forholdsmessig stor konsekvens for den enkelte folkevalgt. I kommunens 
reglement § 15 Tvilstilfeller går det fram at tvilstilfeller og fortolkningsspørsmål avgjøres av 
formannskap og ordfører. Sekretariatet anbefaler utvalget å sende kopi av saken til ordfører  
og rådmann til orientering. 
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Reglement for godtgjøring til folkevalgte organer 
 

Gjelder fra 1. mars 2012 – vedtatt av kommunestyret 07.02.2012, sak 004/12. 
 

Paragraf Godtgjøringene justeres samtidig med justering av godtgjørelsen til 

stortingsrepresentantene. 

 

§ 1 Ordførers 

godtgjøring 

Ordførers godtgjøring tilsvarer 92,2 % av stortingsrepresentantenes 

grunnlønn.   

 

§ 2 Varaordførers 

godtgjøring 

Varaordførers godtgjøring tilsvarer 10 % av ordførerens godtgjøring. Tapt 

arbeidsfortjeneste kommer i tillegg. 

 

§ 3 Overformynder Overformynder får en fast årlig godtgjøring på 3,27% av ordførers 

godtgjøring og utgiftsdekning etter kommunalt reglement.  

 

§ 4 

Formannskapets 

øvrige faste 

medlemmer/møten

de varamedlemmer 

Formannskapets øvrige faste medlemmer får fast årlig godtgjøring på 

3,27% av ordførers godtgjøring . Fravær utover 25 % pr. år medfører en 

forholdsmessig reduksjon i den faste godtgjøringen.  

Møtende varamedlemmer får en godtgjøring på 0,14% av ordf. godtjøring 

pr. møte.  

 

§ 5 Komiteledere og 

nestledere 

Komitélederne får fast årlig godtgjøring på 3,39% av ordførerens 

godtgjøring. 

Fravær ut over 25 % pr. år medfører en forholdsmessig reduksjon i den 

faste godtgjøring.  

Nestleder i komiteene får 16,6% av leders godtgjøring i fast årlig 

godtgjøring i tillegg til ordinær møtegodtgjørelse.  

 

§ 6 Øvrige 

utvalg/råds- og 

nemdsledere 

Øvrige ledere får 50 % tillegg på ordinær møtegodtgjøring. 

Kontrollutvalgets leder får fast årlig godtgjøring på 1,27 % av ordførers 

godtgjøring. 

 

§ 7 Ordinære 

medlemmer  

kommunestyre, 

komiteer og utvalg, 

råd og nemnder 

Medlemmer av kommunestyret, komiteer, utvalg, råd og nemnder får 

møtegodtgjøring på 0,14% av ordførers godtgjøring pr. møte uavhengig 

av møtets varighet. Dette gjelder også møtende varamedlemmer.  

 

§ 8 Ungdommens 

kommunestyre 

Ungdommens kommunestyre fastsetter selv sine satser for godtgjøring 

innenfor den ramme som årlig bevilges. 

 

§ 9 Spesielle regler a) Ordfører, varaordfører og formannskapets faste medlemmer for øvrig 

mottar ikke ordinær møtegodtgjøring for formannskapsmøter. 

Komitéledere i komiteene og kontrollutvalgets leder mottar ikke ordinær 

møtegodtgjøring i hhv. komiteer og kontrollutvalg.  

 b) Ordfører og varaordfører mottar ikke møtegodtgjøring for 

kommunestyremøter. 

 c) Møtegodtgjøring til representantskapsmedlemmer i interkommunale 

selskaper, hvor godtgjøringen dekkes av kommunen, settes til 0,14% av 
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ordf. gordtgjøring pr. møte.  

Dersom det avholdes flere møter på samme dag i forskjellige selskaper får 

representanten dekket 2 møter. I tillegg dekkes tapt arbeidsfortjeneste i 

forhold til gjeldende regelverk under § 12. 

Dersom også det interkommunale selskapet tilbyr møtegodtgjøring, faller 

den kommunale godtgjøringen bort. 

 d) Det er kun folkevalgte representanter, eller representanter oppnevnt av 

et folkevalgt organ som tilstås møtegodtgjøring. Dette gjelder for alle 

komiteer, utvalg, arbeidsutvalg, med mer som er/blir oppnevnt av 

kommunestyret, formannskapet eller komiteene for å utrede spesielle 

oppgaver. 

Godtgjøringen avklares i forkant mellom leder av komité, arbeidsutvalg, 

komiteer m.m. og ordfører.  

 e) Det skal foreligge møtebok/protokoll fra møtene. 

 f) I kommunevalgår foretas en forholdsmessig avkorting av den faste 

godtgjøringen. 

 g) Ved deltakelse på kurs og seminarer, erstattes eventuell tapt 

arbeidsfortjeneste etter § 11. Det gis ikke møtegodtgjørelse. 

 h) Utenlandsopphold. Utgifter til kost og overnatting ved reise, kurs og 

seminarer i kommunens regi, dekkes normalt av kommunen. Avvik fra 

dette må avtales på forhånd. 

 Andre godtgjøringer: 

§ 10 Kjøring, kost 

og overnatting 

Skyssgodtgjøring ytes etter kommunale satser for hele reisen når 

reiseavstand er mer enn 4 km en vei. Kost og overnatting dekkes etter 

kommunalt reglement. 

 

§ 11 Tap av inntekt 

som følge av 

kommunalt 

tillitsverv 

 

  

Tap av inntekt som følge av kommunalt tillitsverv erstattes med følgende 

satser: 

Udokumentert tap: 

kr 1.000 hel dag (mer enn 4 timer) 

kr 600 halv dag (mindre enn 4 timer) 

Dokumentert tap: inntil kr 2.000 pr. dag, inkl. sosiale avgifter.  

 

§ 12 Utgifter som 

tillitsvervet 

nødvendiggjør 

Utgifter til stedfortreder, barnepass og stell av syke og eldre dekkes ved 

fremleggelse av kvittert regning med inntil kr 200 pr. møte, alternativt 

400,- pr dag. 

§ 13 Telefon Ordførers bruk av mobiltelefon dekkes fullt ut.  

Varaordfører og overformynder får dekket telefonutgifter med kr 250 pr 

kvartal. 

§ 14 Aviser Formannskapsmedlemmer tilbys å få dekket abonnement på Kommunal 

Rapport. Dette tilbys også gruppeledere for partier som ev. ikke er 

representert i formannskapet. (Ev elektronisk versjon) 

Ordfører og varaordfører kan i tillegg få dekket lokalavisen. 

§ 15 Tvilstilfeller Eventuelle tvilstilfeller og fortolkningsspørsmål vedrørende dette 

reglement avgjøres av formannskapet/ordfører. 

 

 Representantene må selv sørge for å levere nødvendig dokumentasjon for 

tap av inntekt, omsorgsutgifter og reiseutgifter. 

Utbetaling av godtgjøring skjer 2 ganger pr. år, henholdsvis juni og 

desember 
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Saksnr.: 2017/8747
Dokumentnr.: 10
Løpenr.: 108390/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 31.05.2017 17/31

Kontrollutvalgets møteplan for 2. halvår 2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager 

 Onsdag 6. Sept. kl. 16:00 
 Onsdag 8. nov. kl. 16:00

Rakkestad, 23.05.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen 

Saksopplysninger
I henhold til kommuneloven § 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder 
som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter.

Av praktiske grunner innstiller sekretariatet på at utvalget fastsetter møteplan for hvert 
halvår.

Vurdering
Det er i innstillingen foreslått 2 møter for andre halvår 2017.  Årshjulet for kontrollutvalget, 
som går fram av strategidokumentet, legger føringer for hvor mange møter kontrollutvalget 
bør holde, samt innholdet i disse.

Når det er foreslått konkrete dager så har dette sammenheng med sekretariatets praktiske 
muligheter til saksbehandling osv., samt forholdet til frister, ferieavvikling m.m.

Utover møtene som er foreslått, er det opp til utvalget å endre tidspunkter, bestemme andre 
møter, eller å avlyse allerede berammede møter.
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Saksnr.: 2017/8745
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 105177/2017
Klassering: 510/127
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 31.05.2017 17/32

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 22.05.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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