
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Spydeberg

Ekstraordinært møte

Møtested:      Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen
Tidspunkt: 27.06.2017 kl. 13:00

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

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Spydeberg, 23.06.2017

Turid F. Svenneby
Leder
(sign.)
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Kontrollutvalget Spydebergs møte 27.06.2017

Sakliste

PS 17/33 Innkommet brev - "UMT AS Spydeberg kommunes engasjement" 

PS 17/34 Forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser- bestilling av 
prosjektbeskrivelse

Saksfremlegg ettersendes 
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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
Kontrollutvalget Spydeberg 27.06.2017 17/33

Innkommet brev "UMT AS - Spydeberg kommunes engasjement"

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1 Kontrollutvalget i Spydeberg bestiller kartlegging fra Indre Østfold kommunerevisjon 
IKS. 

2 Kartleggingen skal gi en oversikt over kommunens pengeoverføringer til Myra –Tebo 
AS, sammenholdt mot politiske vedtak eller fullmakter som godkjenner utbetalingene. 

3 Kartleggingen skal ferdigstilles innen 21.08.2017, slik at den kan behandles på 
kontrollutvalgets møte 06.09.2017.

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 UMT AS 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 UMT AS Generalforsamling – for 
regnskapsåret 2016.

Dokumentene legges fram for kontrollutvalget i neste møte, september 2017.
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Sammendrag
Kontrollutvalgssekretariatet mottok 30.03.2017 brev fra Ynge Brænd «UMT AS – Spydeberg 
kommunes engasjement». Brevet ble lagt fram for kontrollutvalget i møte 30.03.2017, hvor 
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. 

I møtet 31.05.2017 behandlet utvalget saken, og følgende vedtak ble fattet: 

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.

I Spydeberg kommunestyre 01.06.2017 var sak 42/2017 Utbyggingsavtale til 
områderegulering for Myra –Tebo 2.gangs behandling til behandling. Av protokollen framgår 
følgende:

Kommunestyre - 42/2017 
KS - behandling:
POLITISK SAKSORDFØRER: Gunnar Espelid 
Følgende hadde ordet: Petter Schou, Gunnar Espelid, Yngve Brænd 
Forslag fra Yngve Brænd (H):
 1. Sak 42/2017 utsettes. 
2. Kommunestyret skal avvente kontrollutvalgets rapport vedrørende Myra/Tebo før saken 
tas opp igjen. 
VOTERING: Fem stemmer (KrF, FrP) mot, resten for. 
KS - vedtak: 1. Sak 42/2017 utsettes. 2. Kommunestyret skal avvente kontrollutvalgets 
rapport vedrørende Myra/Tebo før saken tas opp igjen. 

Saken var igjen til behandling i Spydeberg kommunestyre 22.06.2017 i sak 62/2017, hvor 
følgende vedtak ble fattet:

«Det vises til vedtak i samme sak, nr 42/2017 den 1. juni då: "Kommunestyret skal avvente 
kontrollutvalgets rapport vedrørende Myra/TeBo før saken tas opp igjen".
Noen slik rapport er per dags dato ikke mottatt av Kommunestyret, og saken må derfor 
utsettes inntil denne foreligger.»

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

engasjement»
 Vedlegg til brev
 Brev av 20.06.2017 fra Yngve Brænd «UMT AS – Spydeberg kommunes 

engasjement»

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
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Saksopplysninger
Av kommunestyrets vedtak 01.06.2017 og 22.06.2017 fremgår at det er forventet at 
kontrollutvalget skal levere en rapport om Myra-Tebo AS til kommunestyret. Kontrollutvalget 
har imidlertid aldri vedtatt å bestille eller levere en slik rapport. Kontrollutvalget har vedtatt å 
be rådmannen om å fremskaffe en oversikt over utbetalinger til selskapet med tilhørende 
vedtak og fullmakter. 

Kommunestyret har vedtatt å utsette sin behandling av «Utbyggingsavtale til 
områderegulering for Myra-Tebo 2. gang behandling» to ganger. Det anses på bakgrunn av 
dette som riktig at kontrollutvalget tar saken opp til ny behandling. 
Kontrollutvalgssekretariatet tolker videre kommunestyrets vedtak slik at kontrollutvalget skal 
bestille en rapport om Myra – Tebo AS. 

Sett ut fra sakens dokumenter og den informasjonen som foreligger, vurderer sekretariatet 
at kontrollutvalget bestiller fra revisjonen en gjennomgang av kommunens overføringer til 
selskapet fra 2014, muligens før. Det oppfattes ut fra signaler i politisk miljø at det er etablert 
usikkerhet omkring hjemmelsgrunnlaget for enkelte overføringer. Videre er det reist 
spørsmål rundt praksis av håndskrevet anvisning på kr 1 000 000, nedtegnet på brev til 
Spydeberg kommune datert 21.april 2014. 

Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bestille en kartlegging av kommunens økonomiske 
overføringer til Myra-Tebo AS. Kartleggingen skal gi en oversikt over vedtak som foreligger i 
tilknytning til overføringene. Kartleggingen bes være ferdigstilt til kontrollutvalgets møte 
06.09.2017.
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Saksnr.: 2017/10600
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 141093/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 27.06.2017 17/34

Forvaltningsrevisjon av offentlig anskaffelser - bestilling av 
prosjektbeskrivelse

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget ber Indre Østfold kommunerevisjon IKS legge frem prosjektbeskrivelse 

for forvaltningsrevisjonsprosjekt om offentlige anskaffelser. 
2. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres av kommunens innkjøpsreglement, 

rutinebeskrivelser, arkivering herunder etterlevelse. Etterlevelse innenfor 
anskaffelsesområdet skal revideres innenfor alle kommunale områder herunder 
administrasjon og stab. 
Prosjektet skal bekrefte eller avkrefte Kommunal rapport sin påstand om kommunen 
har inngått direkte ulovlig anskaffelser. 

3. Prosjektet gis en ramme på inntil 500 timer. Prosjektbeskrivelsen bes ferdigstilt innen 
21.08.2017, slik at den kan behandles i kontrollutvalgets møte 06.09.2017.

Rakkestad 26.06.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 11.05.2017 å oversende kartleggingsnotat Vitale AS til 
formannskapet for videre behandling med anbefaling om at det iverksettes granskning. 
Formannskapet fikk orientering om saken i møtet 18.05.2017, deretter var den til behandling 
i sak 38/2017 i formannskapets møte 08.06.2017. 

Kommunestyret behandlet saken (74/2017) i møte 22.06.2017. Følgende vedtak ble fattet: 

1. Kommunestyret ber kontrollutvalget med kommunerevisjon avgi en rapport til 
kommunestyret høsten 2017 som bekrefter eller avkrefter Kommunal rapport sin 
påstand om kommunen har inngått direkte ulovlig anskaffelser. 

2. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres av kommunens innkjøpsreglement, 
rutinebeskrivelser, arkivering herunder etterlevelse. Etterlevelse innenfor 
anskaffelsesområdet skal revideres innenfor alle kommunale områder herunder 
administrasjon og stab.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak fremmes saken for behandling i kontrollutvalget.
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Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Møteprotokoll fra Formannskap 08.06.2017, sak 38/2017
 Saksfremlegg med vedlegg til kommunestyrets sak 72/2017
 Møteprotokoll fra kommunestyret 22.06.2017, sak 72/2017 og 74/2017

Saksopplysninger
Kommunestyrets bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt er ikke omfattet av plan for 
forvaltningsrevisjon. Sekretariatet tolker vedtaket fra kommunestyret om bestilling av 
forvaltningsrevisjon som en tilleggsbestilling utover prosjektene som er vedtatt i Plan for 
forvaltningsrevisjon. Det innebærer at prosjektet kommer i tillegg til de to som allerede er 
vedtatt (2017 – «Levekår/ sosialtjeneste/ barnevern/ flyktninger», 2018 – «Organisering av 
teknisk virksomhet, herunder byggesak- og selvkostbehandling»). Det vil således være 
nødvendig med ekstrabevilgning til budsjett for kontroll og tilsyn.  

Saken er ikke ukjent for kontrollutvalg og revisjon. På bakgrunn av de vedtak som tidligere 
er fattet og opplysninger som foreligger, i tillegg til utvalgets drøfting av saken i møtet, bes 
Indre Østfold kommunerevisjon IKS om å utarbeide en prosjektbeskrivelse til 
forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Prosjektbeskrivelsen må vedtas av kontrollutvalget eller kommunestyret før prosjektet kan 
iverksettes. Oppgaven med å vedta prosjektbeskrivelse er normalt delegert kontrollutvalget. 
Imidlertid er det i dette tilfellet bestillingen av forvaltningsrevisjon gjort direkte fra 
kommunestyret, og slik sett kunne det vært naturlig at også prosjektbeskrivelsen ble 
behandlet av bestillende organ. Likevel er det etter sekretariatets mening mest effektivt om 
kontrollutvalget gjennomfører prosjektbestillingsarbeidet, og holder kommunestyret orientert. 
Alternativt må kontrollutvalget innstille på prosjektbeskrivelse for videre behandling i 
kommunestyret. 

Prosjektbeskrivelsen skal sammenfatte kommunestyrets og kontrollutvalgets innspill til 
formål og problemstillinger, hvilke kriterier som vil bli lagt til grunn, metodebruk og planlagt 
tids –og ressursbruk.

Kommunestyrets vedtak pkt. nr. 1 reiser slik sekretariatet ser det spørsmål knyttet til tolkning 
av hva slags rapport som ønskes. I kommunestyrets vedtak bes kontrollutvalget, ved 
revisjonen, avgi en rapport til kommunestyret. Det fremstår noe uklart for sekretariatet hva 
som ligger i begrepet rapport, herunder om det dreier seg om forvaltningsrevisjonsrapport, 
som stiller ulike faglige og metodiske kriterier, eller om det dreier seg om en annen type 
rapportering med friere rammer. Sett i lys av sakens lange tidshorisont, betydelige 
kronebeløp og fokus, vurderer sekretariatet det naturlig dersom bestillingen også her dreier 
seg om en forvaltningsrevisjonsrapport. Imidlertid gir vedtaket rom for tolkning, og 
sekretariatet ser, til tross for at det vil utsette saken noe, at det kan være behov for en 
presisering.

Kommunestyret fikk som vedlegg til saken skriftlig orientering fra rådmannen, hvor 
revisjonen på oppfordring har gitt tilbakemeldinger på formannskapets vedtak. Av 
revisjonens tilbakemelding fremgår bla følgende kommentarer til formannskapets vedtak:

[...] 
Hovedmålsettingen til revisjonen er å avdekke systemfeil i den kommunale forvaltningen 
med den hensikt å bidra til læring av feil og forbedring av tjenester. Utover dette ligger det 
ikke til revisors rolle/mandat å opptre som dømmende makt. Revisjonen tar ikke juridisk 
stilling til enkeltsaker. Dette fordi en slik rolle tilhører domstolen og de nemder som er 
oppnevnt av regjeringen. I denne spesifikke saken om kommunens opptreden i forbindelse 
med kjøp av tjenester fra Vitale AS, kan derfor ikke revisjonen ta stilling til om det er inngått 
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ulovlige direkteanskaffelser. En slik sak bør eventuelt føres til klagenemda for offentlige 
anskaffelser (KOFA), som har en rolle og spesialkompetanse på området, og slik sett kan gi 
en vurdering på hvorvidt kommunen har inngått ulovlige direkteanskaffelser.

Kommunestyret vedtok å opprettholde formannskapets vedtak etter denne orienteringen.

Sekretariatet ser av revisors tilbakemelding «Revisjonen tar ikke juridisk stilling til 
enkeltsaker» at bestillingen slik den foreligger muligens ikke vil bli besvart av revisjonen. 
Sekretariatet oppfordrer kontrollutvalget til å få en klargjøring av hva revisor ser for seg å 
kunne levere i den konkrete saken utover hva som allerede er dokumentert i 
«Kartleggingsnotat» behandlet i kontrollutvalget 11.05.2017 i møtet når revisjonen er 
tilstede.  

Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bestille en prosjektbeskrivelse til 
forvaltningsrevisjonsprosjekt for behandling i kontrollutvalget, om offentlige anskaffelser slik 
beskrevet i kommunestyrets vedtak 74/2017. Prosjektet anbefales en gitt ramme på inntil 
500 timer. 

51


	Forside 
	Saksliste 
	PS 17/33 Innkommet brev - "UMT AS Spydeberg kommunes engasjement"
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	UMT AS - Spydeberg kommunes engasjement
	UMT AS - kopi av anmodning og anvisning
	SKMBT_C364e17052410430
	UMT AS - Spydeberg kommunes engasjement


	PS 17/34 Forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser- bestilling av prosjektbeskrivelse
	Saksfremlegg


