
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
Møtedato: 31.05.2017,  
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 16:30 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 17/22 – 17/32  

 

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: Personalsjef Ingrid Helland og rådmann Heidi Vildskog 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida B. Haaby   
Møtende fra revisjonen: Rita Elnes og Svend-Harald Klavestad 
 
 

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

Leder  
Trine Birkelund Tove Blostrupmoen 

   
 

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

 

Merknader 

Sak 17/23 ble behandlet først, før sak 17/22. Deretter ble sakslisten behandlet i ordinær 
rekkefølge. 
Fire saker ble meldt til sak 17/32 Eventuelt.  
 
 

  



 
 

Kontrollutvalget Spydebergs møte 31.05.2017 
 

Sakliste 
   

PS 17/22 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.05.2017  

PS 17/23 Orienteringssak - Lønns -og personalstrategi, etterlønn  

PS 17/24 Spydeberg kommunes årsregnskap og årsberetning 2016 - 
kontrollutvalgets uttalelse 

 

PS 17/25 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet  

PS 17/26 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 - Spydeberg kommune  

PS 17/27 Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Spydeberg kommune  

PS 17/28 Innkommet sak -Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer, IØ Data 
IKS 

 

PS 17/29 Innkommet brev - "UMT AS Spydeberg kommunes engasjement"  

PS 17/30 Rutiner for godtgjøring til folkevalgte  

PS 17/31 Kontrollutvalgets møteplan for 2. halvår 2017  

PS 17/32 Eventuelt  

 

  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 31.05.2017: 

Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 31.05.2017: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.05.2017, godkjennes 
 

 
 
PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 31.05.2017: 

Leder innledet og ga ordet til rådmann og personalsjef som orienterte og svarte på spørsmål 
om lønns og personalstrategi. Rådmannen delte ut Lønnspolitisk plan, vedtatt av 
administrasjonsutvalget 28.01.2016. 
 
-Vilkår for vurdering av individuelle lønnsvilkår 
-Avslutning av arbeidsforhold utenfor ordinær avtale 
-Etterlønn: Reguleres ikke av planen men arbeidsmiljøloven kap. 15.  
-Prosedyrer for håndtering av flytting eller personalsak 
 
Personalsjef orienterte. 
-Som hovedregel kjøres ordinær oppsigelsesprosess. 
-Fire saker de siste fire år hvor det er inngått sluttavtaler 
-Seks mnd etterlønn på det meste.  
- Alle saker løses med lik praksis og lik arbeidsgivervurdering. Ingen forskjell om det er leder 
eller øvrig medarbeidere om man bruker sluttavtaler. 
- Arkiveringsrutiner/prosedyrer: personalmapper, egne mapper til disiplinærsaker. Det føres 
referat fra alle møter.  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 31.05.2017: 

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering 



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 31.05.2017: 

Kontrollutvalget bemerket at regnskapet var vanskelig å finne på kommunens nettsider.  
Administrasjonen var ikke til stede ved behandling av saken. 
 
Revisor fikk ordet og orienterte. 
 
-Regnskapet var ferdig 19.mai 
-Ren beretning, men flere saker vil bli fulgt opp i 2017 
-Avlagt en uke for sent 
- «Vitalesaken» har krevd mye ressurser 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak og innstilling 31.05.2017: 

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. 

 
 

 
PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 31.05.2017: 

Revisor redegjorde. 
 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 31.05.2017: 

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



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 31.05.2017: 

Revisor redegjorde. 
 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 31.05.2017: 

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

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 31.05.2017: 

Revisor redegjorde. 
-Risikovurdering 
-Sentrale personer i ledelsen slutter i sine stillinger 
- IKT – ny avtale er på plass  
- Høynet risiko på flere områder i forhold til i fjor, fører til mer detaljkontroller.  
 
Vedtak som innstilt.  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 31.05.2017: 

Overordnet revisjonsstrategi 2017 – Spydeberg kommune, tas til orientering 

  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 31.05.2017: 

Sekretariatet orienterte. 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 31.05.2017: 

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. 
  

 
 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 31.05.2017: 

Leder innledet.  
Utvalget diskuterte saken.  
- Anvisning på en million kr 
- Vedtak i kommunestyret 
 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen om å oversende en oversikt over utbetalinger til UMT AS og 
tilhørende politiske vedtak og fullmakter. 
Kontrollutvalget ber sekretariatet fremskaffe protokoll fra Generalforsamling – for 
regnskapsåret 2016. 
 
Dokumentene legges fram for kontrollutvalget i neste møte, september 2017.  
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 



 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 31.05.2017: 

Kontrollutvalget ber rådmannen om å oversende en oversikt over utbetalinger til UMT AS og 
tilhørende politiske vedtak og fullmakter. 
Kontrollutvalget ber sekretariatet fremskaffe protokoll fra Generalforsamling – for 
regnskapsåret 2016. 
 
Dokumentene legges fram for kontrollutvalget i neste møte, september 2017. 

 
 
 

PS 17/30 Rutiner for godtgjøring til folkevalgte 

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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 31.05.2017: 

Utvalget diskuterte saken. 
 
Trine Birkelund fremmet følgende endringsforslag:  
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og sender kopi av saken til ordfører og rådmann. 
Kontrollutvalget henstiller kommunen om å følge godtgjøringsreglementet.  
 
Endringsforslag enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 31.05.2017: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og sender kopi av saken til ordfører og rådmann. 
Kontrollutvalget henstiller kommunen om å følge godtgjøringsreglementet. 
 
 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 31.05.2017: 

Vedtak som innstilt. 



 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 31.05.2017: 

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager  
 

 Onsdag 6. Sept. kl. 16:00  

 Onsdag 8. nov. kl. 16:00 
 
 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 31.05.2017: 

 
1. Informasjon fra revisjonen 
Revisor orienterte: 
Regnskapsrevisjon 
Selskapskontroll  
Forvaltningsrevisjon: Har blitt lovet tilbakemelding etter på purring på henvendelse vedr 
oppfølgingsrapport. 
Fravær og vikarer 

 
2. Orientering til kommunestyret fra kontrollutvalget 
Kontrollutvalget har opplevd gjentagende problemer i tilknytning til publisering av 
innkallinger og protokoller i forbindelse med kontrollutvalgets møter. Kontrollutvalget 
opplever problemer med låste dører når det er møte, tilgang til dokumenter i Acos for 
kontrollutvalgets medlemmer, nå sist vanskelig tilgjengelig regnskapsdokument og 
årsberetning Det har vært problemer med manglende svar og oppfølging av 
kontrollutvalgets henvendelser, slik at det ved flere anledninger har vært nødvendig å 
purre opp administrasjonen for å få svar på bestillinger kontrollutvalget har vedtatt i sine 
møter. Overnevnte er tatt opp i e-post av 23.05.2016 og i kontrollutvalgets møter 
27.04.2016 og 02.11.2016, administrasjonen er orientert om vedtakene.  
 
Trine Birkelund fremmet følgende forslag: 
Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om problemer i tilknytning til møtedokumenter, 
avholdelse av møter i kontrollutvalget mv i et orienteringsbrev. Utkast til brev legges fram 
for kontrollutvalget 06.09.2017. 

 
 

3. Ønske om orienteringer: 
3.1  Oppfølingssak om «Vitale as» 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende forslag: 

 
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om status i «Vitalesaken» i kontrollutvalgets 
møte 06.09.2017, herunder status på tilbakebetaling av utestående fra Vitale.   

 
3.2 Innkjøpsrutiner/anskaffelser 



 
 

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om innkjøpsrutiner og anskaffelser.  
 

3.3 Henvendelser til kommunen – svar til innbyggere 
Kontrollutvalgets medlemmer har fått informasjon om at det forekommer at 
henvendelser fra publikum/innbyggere til Spydeberg kommune ikke blir besvart av 
kommunen. Videre var det opplyst at postjournalen manglet brev som var sendt 
kommunen. 
 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende forslag: 
 
Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å orientere om rutiner og praksis vedrørende 
svar på henvendelser fra innbyggerne, herunder journalføring og arkivering, til 
kontrollutvalgets møte 06.09.2017 

 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 31.05.2017: 

1. Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 

2. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om problemer i tilknytning til 
møtedokumenter, avholdelse av møter i kontrollutvalget mv i et orienteringsbrev. 
Utkast til brev legges fram som for kontrollutvalget 06.09.2017. 
 

3. Orienteringssaker  
 

3.1 Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om status i «Vitalesaken» i 
kontrollutvalgets møte 06.09.2017, herunder status på tilbakebetaling av 
utestående fra Vitale.  

3.2 Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om innkjøpsrutiner og anskaffelser. 
3.3 Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å orientere om rutiner og praksis 

vedrørende svar på henvendelser fra innbyggerne, herunder journalføring og 
arkivering, til kontrollutvalgets møte 06.09.2017 

 
 
 

 


