
Møteprotokoll
Kontrollutvalget Spydeberg

Møtedato: 27.06.2017, 
Tidspunkt: fra kl. 13:00 til kl. 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.:  17/33-17/34 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER
Turid Fluge Svenneby, 
Leder

X

Trine Birkelund X
Tove Blostrupmoen X
Nils Rune Kind - Forfall x Ole Johannes Egeland, 

innkalt og møtt
Jan Dirk von Ohle - Forfall Kari Heien innkalt og meldt 

forfall

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida B. Haaby  
Møtende fra revisjonen: Anita Dahl Aannerød og Svend-Harald Klavestad 
Møtende fra administrasjonen: ingen
Andre møtende: Ordfører

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

Leder 
Trine Birkelund Tove Blostrupmoen

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

Merknader

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



PS 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.



Kontrollutvalget Spydebergs behandling 27.06.2017:
Leder innledet.
-Annen gans behandling av saken
-Endring av tidligere vedtak slik at revisjonen kan foreta en kartlegging

Ord til saken: Ordfører 
-Skille mellom hva som har gått til Myra-Tebo AS og til områdereguleringen 
-Hvilken status har lånene i kommunen jfr hvilken status de har i selskapets regnskap 
-Kommunens «dobbeltrolle» som utbygger og største eier  
 

Revisjonen: 
-Kartlegging opp mot vedtak i kommunestyret. Områderegulering og utbetalinger knyttet til 
anbud og kontrakter kan også vurderes, men dreier seg ikke om utbetaling til selskapet, men 
til leverandøren. 
-Kartlegging: overblikk fra en uavhengig part 

Enstemmig vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 27.06.2017:

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.



PS 17/34 Forvaltningsrevisjon av offentlige 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

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 27.06.2017:
Leder innledet.
 
Revisjonen orienterte. 

- Kontrollere og konkludere generelt om brudd på lov/forskrift. 
-Begrepet arkivering i vedtaket forstås som arkivering innenfor innkjøpsområdet.
-Avklaring i forhold til øvrige prosjekter i Forvaltningsrevisjonsplanen når prosjektbeskrivelsen 
vedtas.

Ord til saken: Ordfører, Svenneby og revisjonen.

Enstemmig vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 27.06.2017:
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.


