
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Spydeberg

Møtested:      Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresal
Tidspunkt: 06.09.2017 kl. 16:00

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

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Spydeberg, 31.08.2017

Turid Fluge Svenneby
Leder
(sign)
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Saksnr.: 2017/13405
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 162249/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 06.09.2017 17/35

Protokoll fra kontrollutvalgets møter 31.05.2017 og 27.06.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Møteprotokoller fra 31.05.2017 og 27.06.2017 godkjennes.

Rakkestad, 08.08.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Protokoller fra kontrollutvalgets møter 31.05.2017 og 27.06.2017.

Saksopplysninger
Protokollene legges fram for godkjenning i møtet.
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Saksnr.: 2017/13405
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 167188/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 06.09.2017 17/36

Orienteringssaker

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering

Rakkestad, 16.08.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Saksopplysninger
I kontrollutvalgets møte 31.05.2017 ble følgende vedtak fattet i sak 17/32 Eventuelt:

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 

Invitasjon er sendt til administrasjonen i e-post 16.06.2017.

Sekretariatet ser pkt. 3.2 kan utgå, da utvalget i annen sak er forelagt prosjektbeskrivelse til 
forvaltningsrevisjonsprosjekt hvor overstående problemstilling blir en del av revisjonen. Slik 
sett vurderer sekretariatet det som aktuelt at det i denne omgang orienters rundt forholdene 
knyttet til pkt. 3.1 og 3.3.
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Vurdering
Sekretariatet anbefaler å ta rådmannens redegjørelse til orientering.
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Saksnr.: 2017/13405
Dokumentnr.: 7
Løpenr.: 167192/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 06.09.2017 17/37

Kartlegging: Myra-Tebo AS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kartleggingsnotatet til orientering.

2. Kontrollutvalget ber rådmannen i Spydeberg kommune
a) Redegjøre for de mangler revisjonen har funnet i sin kartlegging
b) Redegjøre hvilke avtaler som er gjeldene
c) Redegjøre for hvordan administrasjonen vi arbeide videre for å rette de feil og 

mangler som er funnet i kartleggingen.
 

3. Kontrollutvalget ber rådmannen rapportere (skriftlig) tilbake til kontrollutvalgets neste 
møte.

Rakkestad, 29.08.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
I kontrollutvalget 30.03.2017 ble utvalget forelagt innkommet brev «UMT AS – Spydeberg 
kommunes engasjement». Utvalget vedtok å løfte saken i møte 31.05.2017, hvor utvalget 
vedtok at det skulle frembringes en rekke dokumenter for å belyse saken ytterligere.

Etter kommunestyremøte, først 01.06.2017 og siden i møte 22.06.2017, ble det imidlertid 
klart at kommunestyret avventet en rapport fra kontrollutvalget. Rapporten skulle belyse 
forholdet rundt kommunens engasjement med UMT AS (Myra-Tebo AS). 

Kontrollutvalget vedtok i ekstraordinært møte 27.06.2017 å bestille kartlegging av forholdet 
fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS. 

Sekretariatet mottok kartleggingsnotatet 28.08.2017.

Vedlegg
 Kartleggingsnotat fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, datert 28.08.2017: 

Spydeberg kommune, Myra – Tebo
 Brev av 28.08.2017 fra Yngve Brænd «UMT AS – Spydeberg kommunes 

engasjement»
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Brev av 23.03.2017 fra Yngve Brænd «UMT AS – Spydeberg kommunes 

engasjement» med vedlegg (PS 17/29)
 Brev av 20.06.2017 fra Yngve Brænd «UMT AS – Spydeberg kommunes 

engasjement» med vedlegg (PS 17/33) 

Saksopplysninger
Revisor konkluderer med at de opprinnelige forutsetningene for bevillingen til UMT AS er 
endret, uten at dette er forelagt kommunestyret eller at det er framlagt signerte avtaler som 
regulerer endringene.  Som en konsekvens mangler det budsjettmessig dekning for 
bevilgning av kr 1 000 000. Utbetalingen er ført som forskuttering i regnskapet (kortsiktig 
fordring/forskudd), og er ikke belastet driftsregnskapet. Utbetalingen er ikke bokført som 
langsiktig lån i kommunens regnskap. 

I ekstraordinær generalforsamling i UMT AS i august 2016 ble aksjekapitalen utvidet, hvorav 
Spydeberg kommunes andel utgjør kr 241 800,- Revisor har ikke funnet at «emisjonen er 
fremlagt kommunestyret for godkjenning og at det foreligger vedtak om finansiering».

Kommunen har pr i dag utestående kr 3 650 930,- hos UMT AS. I 2016 har kommunen totalt 
fakturert selskapet for Kr. 2 650 930,- av disse, men beløpet er ikke innbetalt.

Revisors kartlegging viser at grunnlaget for søknad om refusjon fra Statens Vegvesen 
vedrørende sideveismidler er utgifter som er ført i regnskapet på Områderegulering Myra 
Tebo. 

Fra 2013 til 2017 er det registrert kr 5 273 225 i utbetalinger i prosjektet Områderegulering 
Myra Tebo. Beløpene er fordelt på Faveo as (teknisk prosjektledelse), Pir II 
(arealplanlegging, prosjektledelse, landskapsarkitektur og interiørarkitektur), Norconsult AS 
(samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur), UMT AS og diverse utgifter.

Vurdering
Sekretariatet vurderer enkelte av revisors funn som bekymringsfulle, dette gjelder særlig der 
det gjøres økonomiske disposisjoner uten at det er gjort vedtak på finansiering og korrigert 
slik at det er budsjettmessig dekning for det. Videre vurderes det som uheldig store 
fakturerte beløp blir stående ubetalt. 

Samtidig finner sekretariatet det som urovekkende at revisor ikke har blitt forelagt etterspurte 
avtaler hvor kommunen er kontraktspart, enten det gjelder avtaler med UMT AS eller andre 
virksomheter som har vært involvert i arbeidet med områdereguleringen. At revisor finner at 
det foreligger udaterte og usignerte avtaler antyder også det kan være mangel på kontroll i 
kommunens rutiner.

Sekretariatet anser saken som kompleks og bestående av mange elementer. Det framstår 
som at enkelte av funnene i kartleggingen er av en slik karakter at administrasjonen bør 
redegjøre nærmere for dem. Slik sekretariatet ser det gjelder det særlig hvor det foretas 
økonomiske disposisjoner uten at det er hjemlet hos politisk nivå. 

Dersom kontrollutvalget ønsker å løfte saken til kommunestyret uten ytterligere behandling i 
kontrollutvalget, anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at 
rådmannen bør gjennomgå internkontrollen både hva gjelder økonomi og regnsapsforvalting 
og rutiner for avtaleinngåelse og arkivering med henblikk på UMT AS og siden rapportere 
tilbake til kommunestyret. Revisjonen kan gjennomføre eierskapskontroll av selskapet. 

Revisjonen vil være til stedet i møte og svare på spørsmål fra utvalget.
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Saksnr.: 2017/13405
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 166791/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 06.09.2017 17/38

Prosjektbeskrivelse: Offentlige anskaffelser/Rutiner for internkontroll/ 
Dokumentasjon

Vedlegg Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt «Offentlige 
anskaffelser, rutiner for internkontroll, dokumentasjon», med oppstart september 2017.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

 Revisjonsplanen for 2017 -2018 endres til å gjelde følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekter:

            2017: Offentlige anskaffelser/Rutiner for internkontroll/Dokumentasjon
            2018: Levekår/ sosialtjeneste/ barnevern/ flyktninger

 Dersom det viser seg at forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlige 
anskaffelser/rutiner for internkontroll/dokumentasjon» ikke kan gjennomføres 
innenfor ordinær timebruk (264 t) bevilger kommunestyret inntil kr 177 000 (236 
t), til Budsjett for kontroll og tilsyn. 

Rakkestad,16.08.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

 Prosjektbeskrivelse: Offentlige anskaffelser/rutiner for internkontroll/dokumentasjon

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 KU sak 17/13 Kartleggingsnotat, 11.05.2017
 KU sak 17/34 i møte 27.06.2017 Forvaltningsrevisjon av offentlig anskaffelser – 

bestilling av prosjektbeskrivelse
 FM sak 38/2017 08.06.2017
 KS sak 72/2017 og 74/2017 22.06.2017 
 Revisjonsplan 2017-2018

Saksopplysninger
Gjennom våren 2017 har kontrollutvalget sett nærmere på kommunens anskaffelser fra 
tjenesteleverandøren Vitale AS, samt både skriftlig og i møter fått orientering fra revisjonen 
og administrasjonen omkring kvalitetssikring av leverte tjenester, faktureringsrutiner og om 
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innkjøpsrutiner generelt. På bakgrunn av de opplysninger som forelå bestilte kontrollutvalget 
i møte 30.03.2017 en kartlegging av kommunens anskaffelser fra Vitale AS gjennom Indre 
Østfold Kommunerevisjon IKS. 

Kartleggingsnotatet ble lagt fram for kontrollutvalget i møte 11.05.2017. Her fremkom blant 
annet at anskaffelser, oppfølging av avtaler, informasjonsutveksling, 
attestasjons/anvisningsrutiner og internkontrollen innenfor området ikke fungerte 
tilfredsstillende i Spydeberg kommune. For 2016 fant revisor at Vitale AS hadde fakturert 
kommunen for beløp som oversteg avtalt timeantall og pris pr. time. For de fire aktuelle 
avtalene utgjorde dette en overfakturering på ca. 1 730 000 kr.

Kommunestyret ber i vedtak 27/2017 kontrollutvalget bestille en rapport fra revisjonen, noe 
utvalget fulgte opp i møte 27.06.2017 ved å be revisjonen legge fram prosjektbeskrivelse til 
et forvaltningsrevisjonsprosjekt i følgende 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 etterlevelser. Etterlevelse innenfor anskaffelseområdet skal revideres 
innenfor alle kommunale områder herunder administrasjon og stab. Prosjektet skal bekrefte 
eller avkrefte Kommunal Rapport sin påstand om kommunen har inngått direkte ulovlige 
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.

Kontrollutvalgets bestilling
I vedtatt Revisjonsplan er det lagt opp til at forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2017 skal være 
 «Levekår/ sosialtjeneste/ barnevern/ flyktninger» og i 2018 «Organisering av teknisk 
virksomhet, herunder byggesak- og selvkostbehandling». Kontrollutvalget har allerede 
behandlet og vedtatt prosjektbeskrivelsen til 2017-prosjektet. Slik sekretariatet ser det vil det 
være naturlig å utsette de planlagte prosjektene, slik at «Vitale-prosjektet» blir gjennomført i 
2017 som den årlige forvaltningsrevisjonen, og at 
levekår/sosialtjeneste/barnevern/flyktninger utsettes til 2018. «Organisering av teknisk 
virksomhet, herunder byggesak- og selvkostbehandling» går ut av planen.

Da kommunestyret vedtok plan for forvaltningsrevisjon ble kontrollutvalgets endringsfullmakt 
fjernet fra innstillingen og endret til «Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere 
eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Dersom endringer er nødvendig, 
fremmes dette for kommunestyret». 
Kontrollutvalget har etter dette ikke selv myndighet til å endre planen.

Kontrollutvalget har ikke tilgjengelige budsjettmidler til en tilleggsbestilling av en 
forvaltningsrevisjon på 500 timer. Dersom revisjonsplanen skal stå uendret og «Vitale- 
prosjektet» blir å anse som en tilleggsbestilling, må kontrollutvalget fremme sak om ekstra 
budsjettmidler tilsvarende 500 timer for kommunestyret. 

Revisjonen har opplyst at for tilleggsbestillinger faktureres det med 750 kr/t.  Dersom 
«Vitale-prosjektet» skal løpe som et tilleggsprosjekt parallelt med den ordinære, årlige 
forvaltningsrevisjonsrapporten, og alle timene til prosjektet blir benyttet, tilsvarer det kr 
375 000. Det er imidlertid forespeilet at det ikke vil gå med 500 timer, men det er ikke gitt 
noe estimat på hvor lang tid prosjektet vil ta. Til sammenlikning er det avsatt 264 timer i året 
til forvaltningsrevisjonsprosjekt i Spydeberg.  

Sekretariatet vurderer at det både tidsmessig og økonomisk er mest effektivt å la «Vitale-
prosjektet» gå som en ordinær forvaltningsrevisjon, men at det bevilges nødvendige midler 
til at det kan brukes inntil 500 timer slik vedtaket forutsetter. Det tilsvarer kr 177 000,-
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Om prosjektet
Revisor skriver bla følgende om prosjektets innhold i prosjektbeskrivelsen:

«I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet vil revisjonen gå nærmere inn på kommunens 
innkjøpsreglement, rutinebeskrivelser for internkontroll, samt rutiner for dokumentasjon og 
arkivering. Revisjonen vil også gjøre vurderinger på hvorvidt disse rutinene blir overholdt. 
Spesielt vil revisjonen se nærmere på etterlevelse innenfor anskaffelsesområdet, overholder 
kommunen lov og forskrift om offentlige anskaffelser når det gjelder innkjøp av tjenester?
 
Aktuelle kontrollhandlinger kan være intervjuer, spørreundersøkelser, mappegjennomgang 
av brukeres mapper, kontroll i arkiv, dokumentanalyser av kommunens reglement og rutiner, 
samt kontroll av regnskapstall sett opp mot rammeavtaler.» 

Revisjonskriteriene som listes opp i prosjektbeskrivelsen viser hvilke normer og standarder 
revisjonen anser som relevant å vurdere området opp imot, og utgjør på den måten 
målestokken tjenesten vurderes i forhold til. Hensikteten med revisjonskriteriene er å kunne 
vise eventuelle avvik eller svakheter hvis kommunens praksis avviker fra normene. 

Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å innstille til kommunestyret på endre 
Revisjonsplanen slik at 2017-prosjektet «Levekår/ sosialtjeneste/ barnevern/ flyktninger» blir 
utsatt og erstattet med «Offentlige anskaffelser, rutiner for internkontroll, dokumentasjon», 
samt at det bes om budsjettmidler til eventuelle kostnader til timebruk utover det som er 
avsatt i planen, men oppad begrenset til 500 timer slik som vedtaket forutsetter.

Sekretariatet vurderer revisjonens forslag til prosjektbeskrivelse å være i tråd med 
kommunestyrets og kontrollutvalgets intensjon med forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
Prosjektplanen er funnet å være i tråd med standarden for forvaltningsrevisjon (RSK 001) 
Sekretariatet har ingen kommentarer til metode og gjennomføring og anbefaler utvalget å 
vedta prosjektbeskrivelsen. 
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Offentlige anskaffelser/ rutiner for internkontroll/ dokumentasjon 
 

 
 

 

 
 

  
 

Offentlige anskaffelser/ Rutiner for 

internkontroll / Dokumentasjon 

 

 

PROSJEKTBESKRIVELSE 

 

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven kapittel 12 § 78 og forskrift om revisjon av  

1. juli 2004 kapittel 3 § 6, utføre forvaltningsrevisjon. Etter forskriftens § 7 innebærer 

forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger herunder om:  

 

a) Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

b) Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er 

satt på området. 

c) Regelverket etterleves. 

d) Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige. 

e) Beslutningsgrunnlaget fra administrasjon til de politiske organ samsvarer med 

offentlige utredningskrav. 

f) Resultatene i tjenesteproduksjon er i tråd med kommunestyrets forutsetninger 

og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 

 

2. PROSJEKTETS PROBLEMSTILLINGER:  

 Er kommunens innkjøpsreglement i henhold til lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser? 

 Blir innkjøp av tjenester gjennomført i samsvar med kommunens innkjøpsreglement 

og grunnleggende prinsipp i lov og forskrift om offentlige anskaffelser? Spesielt vil 

det bli sett nærmere på innkjøpet fra Vitalegruppen AS. 

 Har kommunen utarbeidet et internkontrollsystem for helse og omsorgstjenesten, med 

tilhørende rutinebeskrivelser? Sikrer systemet at kravet om internkontroll blir 

overholdt? (Spesielt vil det bli sett nærmere på kommunens internkontroll og 

overholdelse av dette kravet når tjenester er kjøpt i helse- og omsorgstjenesten)  

 Har kommunen utarbeidet rutiner for arkivering ved helse- og omsorgstjenester? 

Herunder blir lov og forskrift om arkivering, samt kommunens rutiner overholdt?  

 

15



Offentlige anskaffelser/ rutiner for internkontroll/ dokumentasjon 
 

 

3. PREMISSER FOR PROSJEKTARBEIDET 

Prosjektet gjennomføres av forvaltningsrevisjonsgruppen i samarbeid med kommunegruppen. 

 Forvaltningsrevisjonsgruppen forbereder prosjektet. 

 Kartlegging av organisering og innhenting av materiale gjennomføres i samarbeid med 

kommunegruppene. 

 Forvaltningsrevisjonsgruppen har ansvaret for å avslutte arbeidet med en prosjektrapport. 

 Rapporten oversendes kontrollutvalget etter vanlige rutiner.  

 Kontrollutvalget har gitt en ramme på inntil 500 timer på gjennomføringen av prosjektet.  

 

4. UTDYPING AV PROSJEKTOPPGAVEN: 

I sak 17/ vedtok kontrollutvalget i Spydeberg kommune at revisjonen skulle gjennomføre en 

kartlegging som omhandlet direkte anskaffelser fra Vitale AS. Kommunen hadde i 2016 fire 

avtaler med denne leverandøren, men ikke rammeavtale. Det fremkom blant annet av 

revisjonens kartlegging at det ikke foreligger anskaffelsesprotokoller for innkjøpene. Det 

fremkom ikke av noen av avtalene, mellom leverandør og kommunen, i 2016 og 2017, noe 

krav om utdannelse/ helsefaglig autorisasjon etc. Det fremkom heller ikke hvorvidt selskapet 

skal gi kommunen informasjon løpende eller ikke. I de to avtalene som omhandler 

«vikartjenester» sto det ikke beskrevet timeantall for leveranse. Revisjonen vurderte også at 

det var en del mangler i dokumentasjon på hvordan Spydeberg kommune følger opp 

leverandøren, samt sikrer internkontrollen for kommunen. Det ble vurdert at leverandøren 

dokumenterer internt i selskapet/ evt. hos bruker, men at det ikke var rutiner for at denne 

dokumentasjonen ble overført kommunen. I forbindelse med kartleggingen ble det sagt at en 

del av dokumentasjonen ligger i Gerica. Revisjonen bemerket at Gerica er et elektronisk 

fagsystem, hvor pasientjournaler kan arkiveres. Imidlertid er det ikke godkjent som fullverdig 

elektronisk arkiv for saksbehandling generelt, som eksempelvis vedtak, klage på vedtak, 

avtaler og lignende. Denne dokumentasjon bør enten ligge i papirarkiv eller i elektronisk 

arkiv. Revisjonen fant at leverandøren i 2016 hadde fakturert kommunen for en sum som 

overstiger timeantallet og avtalt pris per time på samlet ca. 1,7 millioner kroner.  

I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet vil revisjonen gå nærmere inn på kommunens 

innkjøpsreglement, rutinebeskrivelser for internkontroll, samt rutiner for dokumentasjon og 

arkivering. Revisjonen vil også gjøre vurderinger på hvorvidt disse rutinene blir overholdt. 

Spesielt vil revisjonen se nærmere på etterlevelse innenfor anskaffelsesområdet, overholder 

kommunen lov og forskrift om offentlige anskaffelser når det gjelder innkjøp av tjenester? 

Aktuelle kontrollhandlinger kan være intervjuer, spørreundersøkelser, mappegjennomgang av 

brukeres mapper, kontroll i arkiv, dokumentanalyser av kommunens reglement og rutiner, 

samt kontroll av regnskapstall sett opp mot rammeavtaler. 

Andre aktuelle kontroll og tilsynshandlinger vil bli utdypet i selve prosjektet. 

 

5. REVISJONSKRITERIER  

 

Revisjonen skal gjennomføres av innkjøp som ligger tilbake i tid. Derfor vil revisjonskriterier 

bli utledet fra daværende lov og forskriftskrav. Det vil si at revisjonskriterier vil bygge på 
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Offentlige anskaffelser/ rutiner for internkontroll/ dokumentasjon 
 

gammel Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, eventuelle anbefalinger vil bli gitt ut fra 

nytt lovverk. Det samme gjelder forskrift om internkontroll. Revisjonen vil kontrollere ut fra 

tidligere krav i forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Eventuelle 

anbefalinger vil bygge på nye forskriftskrav i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse- og omsorgstjenesten. 

Lov om offentlige anskaffelser: LOV-1992-11-27-116 

Forskrift om offentlige anskaffelser: FOR-2006-04-07-402  

Lov om arkiv: LOV-1992-12-04-126 

Forskrift om offentlige arkiv: FOR-1998-12-11-1193 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker: LOV-1967-02-10 

Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten: FOR-2002-12-20-1731 

 

Utledede revisjonskriterier kan slik sett være: 

 Kommunens innkjøpsreglement bør være i henhold til lovverk, og bør overholdes. 

 Alle anskaffelser skal så vidt mulig bygge på konkurranse og alle leverandører skal 

likebehandles.  

 Anskaffelser over kr 500 000 skal settes ut på anbud. Utlysningen skal skje i Norsk 

Lysningsblad database DOFFIN. 

  Anskaffelser over EØS/ WTO- terskelverdiene  skal i tillegg lyses ut i EUs TED-

database.  

 Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. De valg som er gjort skal 

begrunnes, og det skal føres protokoll fra konkurransen som beskriver hele 

anskaffelsesprosessen. 

 Kommunen bør benytte seg av rammeavtaler som fastsetter vilkårene for de kontrakter 

som skal tildeles i løpet av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt 

planlagte mengder. 

 Kommunen skal ha en internkontroll som sørger for at erfaringer fra pasienter/ 

tjenestemottakere og pårørende brukes til forbedring av virksomheten. Videre skal 

internkontrollen bidra til å skaffe oversikt og det skal gjennomføres en systematisk 

overvåkning av tjenestene. Alle aktiviteter skal dokumenteres. 

 Alle dokumenter som er informasjonskilder, skal være trygget for samtid og ettertid, 

herunder skal taushetsplikten ovenfor brukerne tas hensyn til i arkiveringen. 

 

Det tas forbehold om at andre revisjonskriterier kan være aktuelle. 

 

6. AVGRENSING AV PROSJEKTET 

Prosjektet avgrenses til nevnte problemstilling. Dersom det underveis avdekkes 

problemstillinger som ikke er nevnt i denne prosjektbeskrivelsen vil disse bli tatt opp med 

kontrollutvalget dersom de er av vesentlig art. 

7. PROSJEKTORGANISASJON 

Prosjektleder: Ansatte i forvaltningsrevisjonsgruppen 

Prosjektgruppe: Ansatte i forvaltningsrevisjonsgruppen + 

stedlig revisor 

Prosjektperiode: Fra:  Til:  

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget og kommunestyret i 

Spydeberg kommune 

Initiativtaker: Kontrollutvalget i Spydeberg kommune 
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Offentlige anskaffelser/ rutiner for internkontroll/ dokumentasjon 
 

Organisasjonsledd som omfattes av 

prosjektarbeidet 

Helse- og omsorgstjenesten spesielt, generelt 

administrasjon og stab.  
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Saksnr.: 2017/13405
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 165230/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 06.09.2017 17/39

Oppfølgning av rapport "Organisering av kommunens virksomheter"

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Oppfølging av rapport om Organisering av kommunens virksomheter, Spydeberg 
kommune, tas til orientering. 

Rakkestad, 14.08.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
På bakgrunn av vedtak i sak 15/4 i kontrollutvalget 28.01.2015 og sak 24/2015 i 
kommunestyret, ble forvaltningsrevisjonsprosjekt «Organisering av kommunens 
virksomheter» med syv anbefalinger vedtatt iverksatt. 

Kontrollutvalget skal jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 12 
påse at vedtak knyttet til forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp, og siden melde til 
kommunestyret hvordan kommunestyrets vedtak og revisors anbefalinger har blitt fulgt opp 
av administrasjonen. Videre skal kontrollutvalget vurdere vedtaket fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte.

Vedlegg
 Oppfølging av rapport «Organisering av kommunes virksomheter» 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Organisering av kommunens virksomheter» 
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Saksopplysninger
Utgangspunktet for oppfølgingen og vurderingen om de vedtatte anbefalingene er oppfylt, 
baseres på kommunestyrets vedtak. I kommunestyrets vedtak heter det: 

1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Organisering av kommunens virksomheter», 
Spydeberg kommune tas til etterretning. 

2. De 7 anbefalingene som fremkommer av rapporten vedtas iverksatt. 

Oppfølgingsrapporten vurderer etterlevelsen av kommunestyrets vedtak med følgende 
problemstilling: Er alle tiltak som ble vedtatt av kommunestyret ved behandlingen av 
rapporten iverksatt?

Administrasjonen har gitt tilbakemelding på hvordan kommunen har fulgt opp 
kommunestyrets vedtak.  

Revisor konkluderer med at kommunestyrets anbefalinger 2 - 6 (anbefaling 7 omhandler 
revisors oppfølging av saken) er fulgt opp av administrasjonen. Imidlertid ser revisor at 
anbefaling 1 om rutine for å gi tilbakemelding til folkevalgte, ikke er fulgt opp i sin helhet. Det 
foreligger en rekke rutiner rundt saksbehandling til politiske saker, men det er ikke funnet at 
det er innarbeidet en generell rutine for å gi tilbakemelding på ikke påbegynte saker, saker 
under arbeid og saker som er fullført/eventuelt ikke lar seg gjennomføre. Samtidig vurderer 
revisor det slik at dersom rutinene som er etablert etterleves, vil politisk nivå i større grad 
enn før omorganiseringen få fremlagt saker av strategisk karakter. I rådmannens 
«Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonens prosjekt 2014/2015, med status pr. mai 2017» 
(vedlegg 2), kommenterer rådmannen at det er [...] fortløpende utveksling av informasjon 
knyttet til status på gjennomføring av vedtak. Videre trekkes det frem eksempler for å vise 
hvordan informasjonsutvekslingen mellom politisk nivå og administrasjon foregår i dag. I 
vedlegg 3 henvises det videre en rekke rutiner for å underbygge dette, uten at revisor finner 
at disse gir en generell rutine for å gi tilbakemelding på saker som nevnt i anbefaling 1. 

Vurdering
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan anse eget oppfølgingsansvar som overholdt 
ved at forvaltningsrevisjonsprosjektet er fulgt opp med oppfølgingsrapport. Videre vurderer 
sekretariatet at administrasjonen i all hovedsak har fulgt opp revisjonens anbefalinger, og at 
kommunestyrets vedtak er arbeidet godt med.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta oppfølgingsrapporten til orientering.

20



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OPPFØLGING AV 
 

RAPPORT OM 
 

 
”Organisering av kommunes 

virksomheter” 
 

Spydeberg kommune 

 
 
 

 

 

 

21



 

 

 Oppfølging av rapport om «Organisering av kommunens virksomheter»  1 

 

 

Innholdsfortegnelse 
1 BAKGRUNN ...................................................................................................................... 2 

1.1 Innledning ........................................................................................................... 2 
1.2 Hjemmel for oppfølging ...................................................................................... 2 
1.3 Formål og problemstilling ................................................................................... 2 

2 OPPFØLGINGSKRITERIER ............................................................................................. 2 
3 OPPFØLGING .................................................................................................................... 4 

3.1 Vedtatt anbefaling nr. 1 ...................................................................................... 4 
3.2 Vedtatt anbefaling nr. 2 ...................................................................................... 6 
3.3 Vedtatt anbefaling nr. 3 ...................................................................................... 7 
3.4 Vedtatt anbefaling nr. 4 ...................................................................................... 8 

3.5 Vedtatt anbefaling nr. 5 ...................................................................................... 8 
3.6 Vedtatt anbealing nr. 6 ....................................................................................... 9 

4 KONKLUSJON................................................................................................................. 11 
5 VEDLEGG ........................................................................................................................ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22
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1 BAKGRUNN 

1.1 Innledning 

 

Oppfølging av rapport om ”Oppfølging av kommunens virksomheter” i Spydeberg kommune 

kommer som følge av vedtak 15/4 i kontrollutvalget og vedtak 24/2015 i kommunestyret. 

 

I vedtak 15/14 fra kontrollutvalget heter det: 

1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Organisering av kommunens virksomheter", Spydeberg 

kommune, tas til etterretning. 

2. De 7 anbefalingene som fremkommer av rapporten vedtas iverksatt 

 

I vedtak 24/2015 fra kommunestyret heter det: 

1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Organisering av kommunens virksomheter", Spydeberg 

kommune, tas til etterretning. 

2.  De 7 anbefalingene som fremkommer av rapporten vedtas iverksatt (inkludert i 

vedtaket ligger de 7 anbefalingene, slik det fremkommer av vedlagt møtebok til saken) 

 

Revisjonen takker kommunens ansatte for godt samarbeid i prosjektgjennomføringen. 

 

1.2 Hjemmel for oppfølging 

 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (FOR 2004-06-15 nr. 905) § 12 

om ”Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter” sier følgende: 

 

”Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 

behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 

 

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan 

kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt 

opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt 

opp på en tilfredsstillende måte.” 

 

1.3 Formål og problemstilling 

 

Formålet med undersøkelsen er å følge opp forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Organisering av 

kommunens virksomheter”. 

 

Problemstilling: Er alle tiltak som ble vedtatt av kommunestyret ved behandlingen av rapporten 

iverksatt? 

 

2 OPPFØLGINGSKRITERIER 
 

Oppfølgingskriteriene vi måler opp mot er kommunestyrets vedtak i sak 24/2015. Det vil være 

anbefalingene som er gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten som danner utgangspunktet for 
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oppfølgingen. I tillegg foreligger også administrasjonens bemerkninger til revisjonens 

anbefalinger forut for kommunestyrets vedtak, (vedlegg 1). 

 

Revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten var følgende: 

 

Anbefaling nr. 1: Revisjonen anbefaler ved slike saker, for å sikre at folkevalgte får nødvendig 

informasjon, at administrasjonen har rutine for å gi tilbakemelding på følgende: 

➢ Saker som ikke er påbegynt. 

➢ Saker som er under arbeid. 

➢ Saker som er fullført. 

➢ Eventuelt melde tilbake til politiske organ hvis vedtak ikke lar seg gjennomføre. 

 

Anbefaling nr. 2: Revisjonen anbefaler at følgende blir lagt vekt på ved utforming av vedtak: 

➢ Best mulig klargjort/utredet voteringstema (presise formuleringer som gir lite rom for 

skjønn). 

➢ Hvilket organ som avgjør saken (Det bør framgå klart av innstillingen om saken 

avgjøres av formannskapet, eller om saken går videre til endelig behandling i 

kommunestyret.) 

➢ I forbindelse med en omorganisering av kommunens virksomheter som er basert på en 

intensjon om besparelse, bør det politiske vedtaket si noe konkret om ønsket 

besparelse/dekningsmåte/finansieringskilde. Kommunen bør rapportere til folkevalgte 

organ om besparelsen via tertialrapporter, eller egne saker. Det bør også fremkomme 

hvilke kriterier det skal gis tilbakemelding til folkevalgte på, der hvor dette er naturlig. 

 

Anbefaling nr. 3: Revisjonen mener at ledelsesprinsipper og delegeringer også nedover i 

organisasjonen bør være klare, og anbefaler kommunen om å utarbeide prinsipper for fullmakter 

til avdelingsledere. Revisjonen mener også at det bør gjøres en vurdering på hva 

avdelingslederne skal ha ansvar for, kontra hva virksomhetslederne skal ha ansvar for. 

Revisjonen anbefaler at kommunen gjør en vurdering på hvorvidt de skal endre fullmaktene slik 

at ikke virksomhetsledere og avdelingsledere har personalansvar for samme ansvarsområde. Det 

bør også være klare rutiner for rapportering fra avdelingsledere til virksomhetsledere. 

 

Anbefaling nr. 4: Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere å utarbeide 

stillingsbeskrivelser/funksjonsbeskrivelser for de enkelte stillingene. 

 

Anbefaling nr. 5: Revisjonen anbefaler kommunen om å gjøre vurdering på om 

omorganiseringen har nådd målet som ble beskrevet som: ”mulighet til å spisse kompetansen på 

fagutvikling, personalledelse og økonomistyring”. 

 

Anbefaling nr. 6: Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere om det er hensiktsmessig med en 

styrking i nivået over virksomhetsledere. 

 

Anbefaling nr. 7: Revisjonen anbefaler at revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i 

saken ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret. 

 

 

På bakgrunn av revisjonens anbefalinger og administrasjonens bemerkninger fattet 

kommunestyret sitt vedtak.  
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3 OPPFØLGING 
 

Revisor har mottatt svarbrev fra administrasjonen, ved rådmann Heidi Vildskog, datert 

31.05.2017, brevet ligger med som vedlegg 2. Administrasjonen har således besvart hvordan de 

har fulgt opp kommunestyrets vedtak. 

 

3.1 Vedtatt anbefaling nr. 1 

” Revisjonen anbefaler ved slike saker, for å sikre at folkevalgte får nødvendig informasjon, at 

administrasjonen har rutine for å gi tilbakemelding på følgende: 

➢ Saker som ikke er påbegynt. 

➢ Saker som er under arbeid. 

➢ Saker som er fullført. 

➢ Eventuelt melde tilbake til politiske organ hvis vedtak ikke lar seg gjennomføre.” 

 

Anbefalingen var gitt med utgangspunkt i følgende revisjonskriterier: 

• Vedtak fattet i politiske utvalg skal følges opp. Eventuelle tidsfrister som er satt i det 

politiske vedtaket skal følges. Kommunen bør: 

o Gi tilbakemelding til politiske organ, fra administrative enheter på hvordan 

vedtaket er blitt fulgt opp. 

o Eventuelt melde tilbake til politiske organ hvis vedtak ikke lar seg gjennomføre. 

 

Ved gjennomgang av saksframlegg og vedtak knyttet til omorganiseringsprosessen i 2009, fant 

revisor at det i liten grad var gitt tilbakemelding fra administrative enheter på hvordan vedtakene 

var fulgt opp, og hvordan arbeidet videre med vedtaket gikk. Omorganiseringssaken ble lagt 

fram for formannskap i etterkant av vedtak om gjennomføring, men ikke for kommunestyret. 

Saken ble behandlet i kommunestyret etter at en folkevalgt tok opp saken.  

 

I svarbrevet fra administrasjonen, datert 31.05.2017, vises det til at det i tiden etter 2009 er gjort 

endringer i informasjon, rutiner/reglement og struktur som har bidratt til at det er fortløpende 

utveksling av informasjon knyttet til status på gjennomføring av vedtak. Rådmannen lister også 

opp en rekke eksempler på hvordan administrasjonen holder politisk nivå oppdatert på saker, 

blant annet gjennom løpende oppdatering på progresjon i relevante saker til politiske fagutvalg, 

faste statusrapporter på enkelte større saker/prosjekter, endring av politisk reglement (nytt punkt 

om ”Spørsmål til ordfører”) og så videre. Det vises også til at antall politiske saker og 

orienteringer er flerdoblet i råd og fagutvalg fra høsten 2015.  

 

I sitt svarbrev oppgir administrasjonen følgende dokumenter som i dag bidrar til å sikre 

informasjonsflyt mellom administrasjon og politisk nivå: 

- Rutine: Regelmessig rapportering av status (økonomi og sykefravær) 

- Reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret 

- Reglement for saksbehandling i politiske organer 

- Saksbehandlingsrutiner  

- Rutine: Oppmelding av politiske saker 

- Prosjekthåndbok (regulerer hvilke saker det skal gis status på i påfølgende møter) 

 

Revisor har hentet dokumentene fra Compilo og kommunens nettsider, og gått gjennom for å se 

om de tar opp i seg anbefalingen kommunestyret vedtok. Rutine for kommunale 

byggeprosjekter – prosjekthåndbok ble ettersendt av konstituert rådmann.  
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Rutinen ”Regelmessig rapportering av status” sikrer en kontinuerlig rapportering av status for 

kommunens økonomi og status for sykefravær blant kommunalt ansatte til Formannskap og 

utvalg. Rutinen bør derfor sikre at saker som omorganiseringssaken fra 2009 i dag følges opp 

med jevnlige rapporter til Formannskap og utvalg når det gjelder økonomi. Rutinen sier 

imidlertid ikke noe om rapportering til Kommunestyret. Revisjonen har ikke foretatt ytterligere 

kontrollhandlinger for å undersøke om praktisering av rutinen.  

 

”Reglement for saksbehandling i politiske organer i Spydeberg kommune” omhandler 

saksforberedelse og saksbehandling i møtene. Reglementet regulerer ikke oppfølging av og 

rapportering på saker som er behandlet. 

 

”Saksbehandlingsrutiner (i Websak Fokus) inneholder rutiner av mer teknisk karakter, herunder 

”Opprette saker og melde opp til politisk utvalg” og ”Opprette sakspapir og melde opp til 

utvalg – delegert vedtak”. Rutinene for å melde opp sak til politisk utvalg inneholder et punkt: 

”Vedtaksoppfølging – interne prosedyrer”. Det vises her til interne prosedyrer, uten at det går 

klart frem hvilke prosedyrer som gjelder. Utover dette omhandler rutinene ikke noe som gjelder 

oppfølging av og rapportering på status for vedtatte saker. 

 

Rutinen ”Oppmelding av politiske saker” regulerer saksgang og frister for saker som skal til 

politisk behandling. Rutinen har et eget avsnitt om oppfølging/etterbehandling, der 

saksbehandler gis ansvar for å følge opp politiske vedtak. Rutinen sier ikke noe om når det 

eventuelt skal rapporteres tilbake til politiske fora.  

 

I E-post av 5. juli 2017 viser rådmannen til en prosjekthåndbok som regulerer hvilke saker det 

skal gis status på i hvert møte, halvårlig e.l. På forespørsel har revisor fått oversendt ”Rutine for 

kommunale byggeprosjekter – Prosjekthåndbok”. Rutinen regulerer byggeprosjekter og 

definerer politisk medvirkning i byggeprosjekter, samt rapportering på økonomi i 

byggeprosjekter. Prosjekters fremdrift og økonomiske status skal rapporteres til kommunestyret 

hvert tertial. Ved behov for finansiering utover vedtatt ramme, legges saken fram for 

kommunestyret. Ved avslutning av byggeprosjekter skal sluttrapport også legges fram for 

kommunestyret. Rutinen begrenser seg til byggeprosjekter. Rutinen legger til rette for at 

kommunestyret involveres ved vedtak, behov for eventuell ytterligere finansiering og ved 

prosjektslutt. Rutinen angir ikke at kommunestyret skal informeres ved prosjektets oppstart. 

 

Revisor ser at kommunen har innført flere rutiner som sikrer god dialog mellom administrasjon 

og politisk nivå, og vurderer dette som positivt. Gitt at ovennevnte rutiner følges, vil 

kommunestyret få god oppdatering på byggeprosjekter og på kommunens økonomiske situasjon 

gjennom tertialrapporter. Det blir også rapportert på enkelte større saker/prosjekter, og 

utvalgene vil få oppdatering på utvalgte relevante saker. Slik sett har administrasjonen svart på 

politikernes ønske om at flere saker av strategisk karakter legges fram for politisk behandling, 

noe som var etterspurt – særlig fra formannskapets medlemmer. Revisor kan imidlertid ikke se 

at det er innarbeidet en generell rutine for å gi tilbakemelding på saker som ikke er påbegynt, 

saker som er under arbeid, saker som er fullført og vedtak som ikke lar seg gjennomføre. Ved å 

holde en enkel oppdatert oversikt over status for vedtak, vil folkevalgte organer lettere ha 

oversikt over status på gjennomføring av vedtak, og vil ha et bedre grunnlag for å kunne 

etterspørre informasjon. 

 

Revisjonen anser at kommunestyrets anbefaling er arbeidet med, men ikke er fulgt opp i sin 

helhet. 
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3.2 Vedtatt anbefaling nr. 2 

”Revisjonen anbefaler at følgende blir lagt vekt på ved utforming av vedtak: 

➢ Best mulig klargjort/utredet voteringstema (presise formuleringer som gir lite rom for 

skjønn). 

➢ Hvilket organ som avgjør saken (Det bør framgå klart av innstillingen om saken 

avgjøres av formannskapet, eller om saken går videre til endelig behandling i 

kommunestyret). 

➢ I forbindelse med en omorganisering av kommunens virksomheter som er basert på en 

intensjon om besparelse, bør det politiske vedtaket si noe konkret om ønsket 

besparelse/dekningsmåte/finansieringskilde. Kommunen bør rapportere til folkevalgte 

organ om besparelsen via tertialrapporter, eller egne saker. Det bør også fremkomme 

hvilke kriterier det skal gis tilbakemelding til folkevalgte på, der hvor dette er 

naturlig.” 

 

Revisjonen gikk gjennom samtlige formmanskapsvedtak og kommunestyrevedtak som ble gjort 

i forbindelse med omorganiseringen i 2009/2010. Gjennomgangen viste at innstillingene ikke 

inneholdt informasjon om hvilket organ som avgjør saken. Revisjonen gikk videre gjennom 

samtlige tertialrapporter for 2009, 2010 og 2011, og fant at det ikke var blitt rapportert spesielt 

på omorganiseringen, med tanke på forventet innsparing. Revisor vurderte innstillingene og 

vedtakene som ble gjort i forbindelse med omorganiseringen som diffuse, blant annet ved at 

vedtakene viser til saksframlegg som var omfattende. Vedtakene innehold heller ikke konkrete 

økonomiske rammer som skulle legges til grunn for innsparingen.  

 

I sitt svar til oppfølgingen viser rådmannen i brev av 31.05.2017, samt e-post av 30.07.2017, til 

vedtak som dannes politisk. Rådmannen viser til at det er god praksis å rådspørre seg med 

rådmannen ved behov samt at det oppleves å være tilstrekkelig presisjon på de fleste av slike 

vedtak. Det vises videre til at rådmannen også gir saksopplysninger underveis i den politiske 

behandlingen, spesielt ved behov for klargjøring av vedtak som fremmes. Revisjonen har ikke 

gjort kontrollhandlinger for å understøtte dette, men revisjonen opplever det som positivt at 

rådmannen er tydelig i sin rolle som rådgiver og støttespiller for politisk nivå når det gjelder 

presisering av vedtak som dannes politisk. Revisjonen er enig i at det er sentralt at det er en 

gjensidig vilje til å få og gi veiledning i slike situasjoner. Revisjonen ser det videre som positivt 

at dette har vært tema i folkevalgtopplæringen. Revisjonen presiserer at det samme 

presisjonskravet gjelder der administrasjonen avgir innstilling til formannskap, politiske utvalg 

og kommunestyre, da dette gir grunnlaget for presise politiske vedtak. 

 

Rådmannen viser videre til rutinen ”Oppmelding av politiske saker”. Rutinene angir at 

saksbehandler, så snart en vet hvilken dato en skal opp til behandling, skal melde saken opp til 

samtlige råd og utvalg saken skal behandles i. Dette gir oversikt i en tabell i saksframlegget om 

hvilke råd og utvalg en sak skal behandles i. Revisor har gått gjennom et tilfeldig utvalg 

innkallinger til Kommunestyre, Formannskap og råd/komiteer. Det fremkommer der at det også 

er praksis for å skrive inn i tekstdelen til saksframlegget hvilket organ som sluttbehandler saken. 

Revisor fant enkelte avvik mellom tabell og tekstdel, men gjennomgangen understøtter at 

kommunen nå har et system for å oppgi hvilket organ som avgjør saken. I tillegg oppgir 

rådmannen at det avholdes ”skrivekurs” for saksbehandlere der dette er tema, samt hvordan 

saksmalen skal benyttes (forskjell på vurdering, konklusjon, innstilling osv.). 

 

Revisor er ikke kjent med at det er gjennomført omorganiseringsprosjekter i senere tid, basert 

på en intensjon om besparelser. Dette bekreftes også av rådmannen i e-post av 30.07.2017. 

Omorganiseringen i 2016 hadde ikke økonomiske innsparinger som mål, det var snarere faglige 
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og forvaltningsmessige hensyn som lå bak ny organisering. Revisor har derfor ikke vurdert 

hvorvidt det siste delpunktet i anbefalingen er fulgt opp eller ikke.   

 

Revisor vurderer at kommunestyrets anbefaling er fulgt opp av administrasjonen. 

 

3.3 Vedtatt anbefaling nr. 3 

 

”Revisjonen mener at ledelsesprinsipper og delegeringer også nedover i organisasjonen bør 

være klare, og anbefaler kommunen om å utarbeide prinsipper for fullmakter til 

avdelingsledere. Revisjonen mener også at det bør gjøres en vurdering på hva 

avdelingslederne skal ha ansvar for, kontra hva virksomhetslederne skal ha ansvar for. 

Revisjonen anbefaler at kommunen gjør vurderinger på hvorvidt de skal endre fullmaktene 

slik at ikke virksomhetsledere og avdelingsledere har personalansvar for samme 

ansvarsområde. Det bør også være klare rutiner for rapportering fra avdelingsledere til 

virksomhetsledere.” 

 

Problemstillingen for revisjonen var om kommunens virksomheter var hensiktsmessig 

organisert. I saksframlegget til saken om omorganisering 2009/2010 ble det lagt til grunn 

følgende prinsipper: ”lederstillingene skal være fulle årsverk, med stort fokus på ledelse, og det 

gis mulighet til å spisse kompetansen på fagutvikling, personalledelse og økonomistyring, bedre 

koordinering, kortere vei mellom ledere, og mellom virksomhetsnivå og rådmannsnivå. 

Delegerte oppgaver og fullmakter ut til virksomheter og avdelinger.” Revisjonen la også i 

begrepet ”hensiktsmessig” at det bør være et godt etablert internkontrollsystem, som blant annet 

innebærer tydelige roller og ansvarsfordelinger, samt tydelige delegasjonsreglement, klare 

målsetninger og at de ansatte i ledelsen opplever tid til ledelse og planlegging. 

 

Rådmannen viser i sitt svar til denne oppfølgingen til omorganiseringen gjennomført i 2016, og 

at delegering og myndighet til de ulike ledernivåene nå er ”uniformert” slik at hver enhetsleder, 

avdelingsleder og så videre har en grunnleggende ansvarsportefølje som er lik for hver rolle. 

Hver enkelt rolle har også delegering og oppgaver etter særlover, slik at for eksempel 

personalansvar og økonomiansvar er unisont i hvert ledernivå. Rapporteringsrutiner mellom 

ledernivåene er også innarbeidet. Det vises i denne sammenheng til ”Reglement for 

administrativ delegering”.  

 

Reglementet angir overordnede ansvarsområder for henholdsvis rådmann, kommunalsjefer, 

enhetsledere, avdelingsledere og sentrale stillinger i sentraladministrasjonen, herunder 

myndighet for å ivareta ansvaret og sentrale oppgaver som tilligger stillingsnivået. Reglementet 

angir også konkrete ansvarsområder og oppgaver for stillingsgruppene for hvert av de 

kommunale områdene. Attestasjons- og anvisningsmyndighet for de ulike enhetene er også 

angitt i reglementet. Personalledelse er definert for kommunalsjef- og enhetsledernivå, slik at 

det er tydelig hvem enhetsledere har personalansvar for. Avdelingsledere er gitt myndighet til å 

organisere, lede, fordele og kontrollere det faglige arbeidet i sin avdeling, og utøver rollen som 

arbeidsgivers representant i det daglige arbeidet. Revisor forstår det da slik at avdelingsledere 

har daglig personalansvar for ansatte i sin avdeling, der annet ikke er spesifisert i reglementet. 

Der praksis avviker fra de gjennomgående bestemmelsene, er dette angitt i reglementet. 

Tilsettingsmyndighet er gjennomgående lagt til kommunalsjef- og enhetsledernivå. Denne 

myndigheten kan ikke delegeres. Reglementet angir videre overordnede rutiner for rapportering. 

Som rådmannen skriver i sitt svar, er delegering og myndighet nå ”uniformert”, slik at de ulike 

stillingsgruppene har en grunnleggende ansvarsportefølje som er lik. Det er også tydeliggjort 
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hva som ligger på enhetsledernivå og hva som ligger på avdelingsledernivå. Avdelingsleder 

rapporterer til enhetsleder innenfor tildelt ansvarsområde. Avdelingsleder har videre løpende 

oppfølgings- og rapporteringsansvar for avdelingens budsjett. Rapporteringsansvaret er ikke 

definert videre utover dette – heller ikke under den enkelte avdelingsleders stillingsbeskrivelse i 

reglementet. Revisor vurderer det slik at frister og aktiviteter for økonomirapportering forøvrig 

følger av ”styringskalenderen” omtalt i rutinen ”Regelmessig rapportering av status”. Revisor 

har ikke gjort kontrollhandlinger for å verifisere at retningslinjene praktiseres slik de 

fremkommer i reglementet. Det er heller ikke gjort kontrollhandlinger for å undersøke om 

avdelingslederne opplever rapporteringsrutinene som tilstrekkelig tydelige. Revisjonen vurderer 

det, med utgangspunkt i gjeldende rutiner og reglement, slik at kommunen har ryddet opp i 

fullmaktsforhold og tydeliggjort rapporteringslinjer. 

 

Revisjonen vurderer at kommunestyrets anbefaling er fulgt opp av administrasjonen 

 

3.4 Vedtatt anbefaling nr. 4 

”Revisjonen anbefaler kommunen å utarbeide stillingsbeskrivelser/funksjonsbeskrivelser for 

de enkelte stillingene”. 

 

Bakgrunnen for anbefalingen var at det i spørreundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse 

med overordnet analyse kom fram at det i liten grad var utarbeidet stillingsbeskrivelser. Revisor 

mente det burde gjøres en vurdering på hvorvidt stillingsbeskrivelser kan være effektivt i 

virksomhetene spesielt for virksomhetsledere og avdelingsledere. 

 

Rådmannen viser i sitt svar til ”Reglement for delegering fra rådmannen”, der 

stillingsbeskrivelser/funksjonsbeskrivelser for kommunalsjefer, enhetsledere og avdelingsledere 

er innarbeidet. Reglementet inneholder stillingsbeskrivelser for rådmann, kommunalsjefer, 

enhetsledere og avdelingsledere – samt for arkivleder, personalsjef, politisk sekretær, 

kommuneoverlege og rådgivere. I kommunens kvalitetssystem ser revisor at det også er 

utarbeidet stillingsinstrukser for stillinger/funksjoner i enhet Oppvekst og utdanning. 

Stillingsbeskrivelsene i reglementet er av overordnet karakter, og inneholder kun informasjon 

om sentrale oppgaver, myndighet og evt. personalledelse. Stillingsinstruksene for Oppvekst og 

utdanning er mer detaljerte, og enkelte inneholder også kompetansekrav. Revisor mener 

stillingsbeskrivelsene kunne vært noe mer detaljerte og omfattende, men vurderer det slik at 

kommunen har vurdert bruk av stillingsbeskrivelser, og valgt å utarbeide dette for enkelte 

stillinger. 

 

Revisjonen vurderer at kommunestyrets anbefaling er fulgt opp av administrasjonen. 

 

3.5 Vedtatt anbefaling nr. 5 

”Revisjonen anbefaler kommunen om å gjøre vurderinger på om omorganiseringen har nådd 

målet som ble beskrevet som: ”mulighet til å spisse kompetansen på fagutvikling, 

personalledelse og økonomistyring”. 

Bakgrunnen for anbefalingen var at revisor vurderte at det i forbindelse med omorganiseringen 

kan ha blitt fokusert for mye på (økonomi)styring, kontra ledelse. Det fremkom blant annet av 

fokusgruppeintervjuet at lederne ikke opplever at de har fått noe mer tid til ledelse, utvikling av 

fagkompetanse etc., etter omorganiseringen. Revisjonen vurderer det slik at dersom ledere blir 

for mye ”driftere” og utøver av tjenester, mister de mulighet til å lede/planlegge, og 

gjennomføre strategisk tenkning. 
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Rådmannen viser i sitt svar til at det er vanskelig å trekke klare konklusjoner på om målet om 

”mulighet til å spisse kompetanse på fagutvikling, personalledelse og økonomistyring”. Etter 

vedtak i kommunestyret 17. desember 2015, presenterte rådmannen i orienteringsnotat til 

kommunestyret 28. april 2016 forsalg til ny organisering av kommunen. Forslaget tar 

utgangspunkt i ulike oppfordringer til å vurdere administrativ organisering, herunder  

 

• tilbakemelding fra Fylkesmannen i Østfold vedrørende organisering av skolesektoren i 

Spydeberg,  

• forvaltningsrevisjonsrapporten om organisering av kommunens virksomheter, jf. 

anbefaling 3, 4 og 6. 

• ressursgjennomgang gjennomført av Norsk Kommunerådgivning, der rådmannen 

oppfordres til å se om sektormodell kunne møte oppgavene bedre enn dagens 

oppstykkede to-nivå-modell. 

 

I orienteringsnotatet fremkommer også vurderinger administrasjonen har gjort av 

organiseringen etter 2009 og fram til 2016, blant annet: 

• stor grad delegert myndighet og selvstendighet i virksomhetene er utfordrende for 

dynamisk ressursbruk og samhandling 

• To-nivå-modellen vurderes som tungvint for å kunne raskt omprioritere – og omfordele 

– ressurser gjennom året 

• Virksomhetslederne er tett på driftsnivået, og tar stor del i konkrete aktiviteter, 

beslutninger og oppgaver i sitt område – noe som går på bekostning av tid til langsiktig 

og strategisk arbeid. Dette fører til at en sjelden får prioritert samfunnsutvikling og 

helhetlig faglig utvikling i et lengre perspektiv. 

• Ulike størrelser på virksomhetene gir ulike forutsetninger for stordriftsfordeler. 

 

Revisor vurderer det slik at de egenvurderinger som er vist til ovenfor viser at kommunen har 

gjort vurderinger de vurderinger kommunestyret anbefalte, og at vurderingene tilsier at målet 

om ”mulighet til å spisse kompetansen på fagutvikling, personalledelse og økonomistyring” ikke 

ble nådd gjennom omorganiseringen i 2009/2010. Rådmannen viser også i sitt svar til at ledere 

oppga at størrelsesforskjeller og skjevheter i delegering i ny organisasjon (etter 2010) ga en 

uoversiktlig situasjon. 

 

Revisjonen vurderer at kommunestyrets anbefaling er fulgt opp av administrasjonen.  

 

3.6 Vedtatt anbealing nr. 6 

”Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere om det er hensiktsmessig med en styrkning av 

nivået over virksomhetsledere” 

 

Som det fremgår av orienteringsnotatet om ny organisering, presentert for kommunestyret 28. 

april 2016, har kommunen vurdert om det er hensiktsmessig med en styrkning av nivået over 

virksomhetsledere. Forslaget til ny organisering medfører en samling av stabsressursene i egen 

stab under rådmannen. Det opprettes tre kommunalområder, og virksomhetsnivået erstattes 

med resultatenheter med tilhørende avdelinger.  

 

Bakgrunnen for revisjonens anbefaling tok utgangspunkt i at leddet over virksomhetsledere ble 

borte i omorganiseringen 2009/2010, noe som vanskeliggjorde muligheten for helhetlig 

tenkning. Det ville også kunne bli vanskeligere å samkjøre virksomheter og trekke i tråder for 
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samarbeid, der hvor virksomhetene er avhengig av somordning. Revisjonen vurderte det slik at 

det trolig hadde vært større stabilitet og kontinuitet med et sterkere strategisk nivå i kommunen. 

 

Revisjonen har ikke vurdert organiseringen som er valgt fra 2016, men ser at den nye 

organiseringen er et resultat at de vurderinger revisjonen anbefalte kommunen å gjøre. 

 

Revisjonen vurderer at kommunestyrets anbefaling er fulgt opp av administrasjonen. 
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4 KONKLUSJON

Revisor er av den oppfatning at kommunen i tilknytning til anbefaling nr. 1 bør utarbeide et en
skriftlig rutine for tilbakemelding til politiske organ hva gjelder oppfølging av politiske
vedtak, for eksempel gjennom et enkelt skjema som viser status for fattede vedtak. En rutine
for fast rapportering av status på alle vedtak vil kunne bidra til mer systematikk i
tilbakemelding på oppfølging av politiske vedtak, og med det være med på å ivareta
folkevalgtes innsynsrett. Revisor ser at administrasjonen har iverksatt tiltak for å sikre bedre
dialog mellom administrasjon og politisk nivå når det gjelder oppfølging av vedtak, men kan
ikke se at det er utarbeidet en generell rutine for rapportering på oppføling av vedtak, og anser
derfor at anbefalingen ikke er fulgt opp i sin helhet.

Utover dette vurderer revisor at anbefalingene som er vedtatt av kommunestyret er arbeidet
med og fulgt opp av administrasjonen.

s
c" a I nn,q,,tik c(

rta Elnes
Distriktsrevisor

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
Rakkestad 11. august 2017

Sten Morten Henningsm
Forvaltningsrevisor

Oppfølging av rapport om "Organisering av kommunens virksomheter" 11
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5 VEDLEGG 
 

 

1. Administrasjonens bemerkninger til forvaltningsrevisjonsrapport om ”Organisering 

av kommunens virksomheter” i brev av 3. desember 2014. 

 

2. Administrasjonens redegjørelse for hvordan kommunen har fulgt opp de vedtatte 

anbefalingene i brev av 31.05.2017. 

 

3. Administrasjonens svar på oppfølgingsspørsmål til redegjørelse per 31.05.2017, i e-

post av 30.07.2017. 
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Henningsmoen Sten Morten

Fra: Heidi Vildskog <Heidi.Vildskog@spydeberg.kommune.no>
Sendt: onsdag 3. desember 2014 16:17
Til: Rønningen Anita
Emne: Rådmannens bemerkning - Spydeberg
Vedlegg: Rådmannens bemerkninger.pdf

Hei Anita 
 
Vedlegger pdf på rådmannens bemerkninger! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Heidi Vildskog 
rådmann 
 

Spydeberg  Kommune 
Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg  
Sentralbord: 69 83 35 00 
www.spydeberg.kommune.no  
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Rådmannens bemerkninger 

 

Rådmannen er i all hovedsak enig i forvaltningsrevisjonens anbefalinger.  

De første anbefalingene (1 og 2) omhandler samspill, vedtakspresisjon og forholdet til rådmannens 
utredningsplikt i forkant av vedtak. Dette området opplever rådmannen det viktig å ha kontinuerlig 
fokus på, både med sittende kommunestyre og fremtidige. Avklaring av forventninger mellom 
politikk og administrasjon er avgjørende for gjennomføringsevnen og ikke minst kontrollen av 
myndighetsutøvelsen. Det dersom det er et tolkningsrom eller tvil knyttet til betydningen av et 
politisk vedtak, vil rådmannen legge det frem for organet på nytt, for prosessveiledning. Rådmannen 
vil ta initiativ til saker, reglement og prosesser som kan bringe dette temaet på dagsorden, og bidra 
til ryddig metodikk i myndighetsutøvelsen. 

Anbefaling 3 til 6 innebærer vurderinger knyttet til om Spydeberg kommune er hensiktsmessig 
organisert. I hovedsak anbefaler forvaltningsrevisjonen at kommunen selv gjør ytterligere 
vurderinger knyttet til bl.a. behov for kommunalsjefsnivå, kompetanse på økonomi og personal - 
samt likhet i delegert myndighet. Rådmannen har sammenfallende syn på behovet for å finne 
optimal organisering i Spydeberg kommune, som har stadig vekst i brukere og folketall. Samtidig har 
kommunen gjennomført en ressursgjennomgang for alle virksomheter  hvor også ledelsesstruktur 
har vært et analysetema. Rådmannen vil følge opp de anbefalingene som gis av revisjonen, 
sammenholdt med konklusjonene fra ressursgjennomgangen. Rådmannen vil ved behov orientere 
kommunestyret om organisatoriske løsninger eller endringsbehov.  
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Aannenad Anita Dahl

3a(-)rkr / “ 1 , 2  - I I
"j2)snc / 7 - 2  3/20(-1

Fra: H e i d i  Vildskog <heidi.vildskog@spydeberg.kommune.no>
Sendt: o n s d a g  31. mai 2017 22:56
Til: A a n n e r ø d  Anita Dahl
Emne: T i l b a k e m e l d i n g  - Organisering av kommunens virksomheter
Vedlegg: 0 2  Statusrapport for forvaltningsrevisjonen pr.docx

Oppfølgingsflagg: F ø l g  opp
Status for flagg: F l a g g e t

Hei Anita

Oversender som avtalt tilbakemelding på de 7 anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen fra 2014/15, som også ble
vedtatt av kommunestyret i mars 2015. Prosjektet «Organisering av kommunens virksomheter» med tilbakeblikk på
vedtak/endringer fra 2009 til 2014/2015 — og kommunens arbeid med oppfølgning.

Jeg bistår gjerne ved behov for dokumenter/vedlegg som jeg henviser til i tilbakemeldingen — men antar at du har
det meste tilgjengelig.

Hører fra deg om det er noe ytterligere.

Med vennlig hilsen

Heidi Vildskog
rådmann

Spydeberg Kommune
Stesjonsgpte 35, 1823 Spydeberg
Sentrelbprd: 59 68 23 33
www.spydebere.kommune.no

i.
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«Organisering av kommunens virksomheter»

Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonens prosjekt fra 2014/2015, med status pr. mai 2017.

Det gis i det følgende en kort redegjørelse for status for oppfølgningen som er gjort etter
forvaltningsrevisjonens prosjekt: «Organisering av kommunens virksomheter». Revisjonsprosjektet
evaluerte kommunens organisering, slik den fremstod i 2014. Strukturen var blitt endret etter vedtak
i 2009/2010, og hadde virket i om lag 3 år. I 2009 hadde Spydeberg kommune en struktur med 17
virksomheter og to «generelle» kommunalsjefer. Etter omorganiseringen fikk kommunen en struktur
med 7 virksomheter under rådmannen, samt en assisterende rådmann.

Forvaltningsrevisjonen har evaluert det politiske vedtaket som ledet opp til omorganiseringen i
2009/2010, hvor det knyttes konkrete forventninger til effekter av ny organisering. Etter
forvaltningsrevisjonens prosjekt i 2014, ble det fulgt opp med videre anbefalinger (7 stk) — som
kommunestyret vedtok våren 2015. En av anbefalingene er at forvaltningsrevisjonen skal følge opp
etter en tid — og revisjonen har nå bedt administrasjonen om status på anbefalingene.

Anbefaling 1:
Revisjonen anbefaler ved slike saker, for å sikre at folkevalgte får nødvendig informasjon, at
administrasjonen har rutine for å gi tilbakemelding påfølgende:

- S a k e r  som ikke er påbegynt
Saker under arbeid

- S a k e r  som er fullført
Eventuelt melde tilbake til politiske organ for vedtak som ikke lar seg gjennomføre

Rådmannens kommentar:
Det antas at bakgrunn for anbefalingen fra revisjonen på dette punktet, har sammenheng med et
behov for tettere informasjonsutveksling mellom politikk og administrasjon i tiden etter 2009
(vedrørende vedtaket om omorganisering). I ettertid er informasjon, rutiner/reglement og struktur
endret — også innenfor politiske utvalg — som har bidratt til at det er fortløpende utveksling av
informasjon knyttet til status på gjennomføring av vedtak. Enkelte eksempler som kan trekkes frem,
som rådmannen mener bidrar til en bedre samforståelse:

Politiske fagutvalg, hvor kommunalsjefer har løpende oppdatering på progresjon i saker som
angår fagkretsen
Rapportering til fagutvalg på alle vedtak som er fattet etter delegering (UMT)
Ukentlige statusmøter mellom ordfører og rådmann, samt ordførers deltakelse i
rådmannens ledergruppe (ved behov)
Faste statusrapporter på enkelte større saker/prosjekter i eks. formannskap og rådsmøter
(eks.vis Lyseren trykkavløp, Statlig finansiering av omsorgstjenester, Kommunereform, mm)
Antall politiske saker og orienteringer flerdoblet i råd og fagutvalg fra høsten 2015
Arbeidsmøter og seminarer for spesielt mål- og budsjettarbeid, hvor også kapasitet og
gjennomføringsevne er tema
Halvårige sakskart som arbeidsverktøy mellom ordfører, utvalgsledere og administrasjon —
planlegger hvilke saker som kommer opp for 6 mnd av gangen
Endring av reglement for politisk saksbehandling, hvor «Spørsmål» er satt inn som fast sak
på kartet. Her utveksles mye informasjon om pågående saker, bl.a.
Faste saksfordelingsmøter mellom utvalgsledere, ordfører og rådmannens ledergruppe, i
forkant av alle runder med saksutsending (oppdatering på ferdige og underveissaker)
Rådmannen har ved noen anledninger fremmet saker for formannskap/kommunestyre med
behov for tolkning/rettledning av vedtak som er fattet, samt der hvor det er behov for å få
forlenget frister, avstemt forventninger, mm. Dette for å opprettholde lik forståelse av
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oppdraget, samt ha riktig forventninger til hverandre
For øvrig rapporteres det nå på status økonomi, nærvær og relevant statistikk — til hver
møte i UNHOK, UMT og formannskap. Utfyllende rapportering halvårlig. Tidligere var kun
tertialrapport benyttet.

Anbefaling 2
Revisjonen anbefaler at følgende blir lagt vekt på ved utforming av vedtak (utdypes med 3
underpunkter om tydelighet, sluttbehandling og konkretisering av besparelse/inndekning).
Rådmannens kommentar:
Revisjonsrapporten gir anbefaling til politiske organ, når det skal utformes og fattes vedtak. Det
oppleves i dag som tilstrekkelig presisjon på de aller fleste vedtak som dannes politisk, og det er god
praksis å rådspørre seg med rådmannen ved behov. Rådmannen gir også saksopplysninger
underveis i den politiske behandlingen, spesielt hvis det fremmes et vedtak som behøver klargjøring.
Dette har også vært tema ved folkevalgtopplæringen etter siste kommunevalg. Rådmannen ser det
som sentralt at det er en gjensidig vilje til å kunne få/gi veiledning, slik det er i dag. Dernest er det
viktig at administrasjonen fortsetter med å bringe eventuelle uklarheter tilbake for tolkning — slik at
ikke dette blir et ansvar som legges urettmessig på rådmann evt. ordfører i etterkant.

Anbefaling 3
Revisjonen mener at ledelsesprinsipper og delegeringer også nedover i organisasjonen bør være
klare, og anbefaler kommunen å utarbeide prinsipper for fullmakter til avdelingsledere. Revisjonen
mener også at det bør gjøres en vurdering på hva avdelingslederne skal ha ansvar for, kontra hva
virksomhetslederne skal ha ansvar for. Revisjonen anbefaler at kommunen gjør vurderinger på
hvorvidt de skal endre fullmaktene slik at ikke virksomhetsleder og avdelingsledere har
personalansvar for samme ansvarsområde. Det bør også være klare rutiner for rapportering fra
avdelingsledere til virksomhetsledere.
Rådmannens kommentar:
På revisjonstidspunktet hadde kommunen fått 7 virksomheter med underliggende avdelinger, hos
noen. Størrelse på virksomhetene var veldig forskjellig — den største Familierelaterte tjenester og
den minste Forvaltning. Virksomhetene hadde ikke lik delegeringsgrad under sitt nivå, og det var
komplisert terreng for å holde internkontroll på fullmakter og oppgaver. Alle 7 virksomheter hadde
omfattende fullmakter fra rådmann.
Etter omorganiseringen i 2016 er delegering av oppgaver og myndighet til de ulike ledernivåene
«uniformert». Dette innebærer en grunnleggende ansvarsportefølje som er lik for enhver
enhetsleder, enhver avdelingsleder, osv. Hver enkelt rolle har også delegering og oppgaver etter
særlover. Eksempelvis er personalansvar og økonomiansvar unisont i hvert ledernivå.
Rapporteringsrutiner er innarbeidet mellom ledernivåene — og inn til sentrale funksjoner som
personalsjef, økonomisjef, mm. Det vises til «Reglement for delegering fra rådmannen».

Anbefaling 4
Revisjonen anbefaler kommunen å utarbeide stillingsbeskrivelser/funksjonsbeskrivelser for de
enkelte stillingene.
Rådmannens kommentar:
Dette er innarbeidet og etablert for kommunalsjefer, enhetsledere og avdelingsledere, som innehar
delegert myndighet (med hjemler) og oppgaver — og fremgår av «Reglement for delegering fra
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rådmannen». Det er elektronisk «lesekvittering» på reglementet i kvalitetssystemet, så det kan
kontrolleres at alle oppdateres på evt endringer. Der hvor det er nødvendig med skriftliggjøring av
enkelte oppgaver/rolle utover reglementet, finnes dette i kommunens kvalitetssystem.
Det er egne rollebeskrivelser for beredskapssituasjoner og kriseledelse, som ligger i kommunens
Beredskapsplan. Denne oppdateres flere ganger pr år ved behov.

Anbefaling 5
Revisjonen anbefaler kommunen å gjøre vurderinger på om omorganiseringen har nådd målet som
ble beskrevet som «mulighet til å spisse kompetansen på fagutvikling, personalledelse og
økonomistyring».
Rådmannens kommentar:
Det er utfordrende å trekke klare konklusjoner på dette, når det skal sammenlignes organisasjonen i
2009 og i 2015/2016. Det som tilbakemeldes er at antall virksomheter gikk ned kraftig ned (fra 17 til
7), og det fulgte noe mer kontroll og presisjon med dette, også innenfor områdene personal,
fagutvikling og økonomi. Når mange ledere har store fullmakter er det høyere risiko for å få «skott»
mellom dem slik at informasjonsflyt, likebehandling og felles økonomiforståelse hindres. Dette ble
noe bedre etter 2009/2010. Ledere som var i kommunen fra 2009 til i dag opplever forbedring i ulik
grad, og best effekt kanskje innen samhandling av pedagogiske plattformer og utviklingsarbeid i
skolene. Ellers oppgir ledere at størrelsesforskjeller og skjevheter i delegering i ny organisasjon
(etter 2010) gav en uoversiktlig situasjon.
Organisasjonen er som kjent endret pr mai 2016, blant annet med dette som grunnlag.

Anbefaling 6
Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere om det er hensiktsmessig med en styrkning av nivået
over virksomhetsledere.
Rådmannens kommentar:
Organisasjonsstrukturen ble gjennomgått som følge av denne anbefalingen fra revisor, samt
anbefaling fra ressursgjennomgangen i 2014/2015, og fylkesmannens påpekning om at
skolesektoren i Spydeberg (med en felles rektor på 3 skoler) var noe fremmed og trolig tvilsom
opp mot opplæringslovens intensjon. Kommunestyret ba dessuten om en vurdering av
lederstrukturen innen første kvartal 2016, grunnet overlappende ansvar og en mulig
effektivisering.
Vurderingen ble fulgt opp med en konklusjon om å innføre kommunalområder, hvor hvert
område ble ryddet for å stemme med faglig samhørighet. Tillitsvalgte og ledere var omforent om
endringen, og at den kunne la seg gjennomføre uten nye eksterne tilsettinger. Stillingen som
assisterende rådmann ble samtidig avviklet. Kommunestyret og politiske fagutvalg ble involvert i
beslutningen (bl.a. sak i kommunestyret 28. april 2016). Utfyllende begrunnelse, vurderinger og
mål beskrives i dette dokumentet.

Anbefaling 7
Revisjonen anbefaler at revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at
rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.
Som iverksatt.

Rådmannens oppsummering:
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Rådmannen opplever at samtlige anbefalinger er fulgt opp, i tråd med forvaltningsrevisjonens
konklusjon og kommunestyrets vedtak i saken. Det er strukturert opp en ny organisasjon fra 2016,
også med bakgrunn i anbefalingene — samt at det har blitt foretatt en rekke grep for å rydde i ujevne
arbeidsformer og formell delegering av myndighet og oppgaver. Organisering er et kontinuerlig
arbeid, som følger kommunes endring i lovpålagte oppgaver, handlingsrom og satsninger. Frem mot
en forventet ny kommunestruktur mener rådmannen at Spydeberg kommune er godt nok bygget
organisatorisk, og trolig vil kommende organisasjon være mye sammenfallende med vår struktur i
dag (kommunalområder/sektorer).

Spydeberg, 30. mai 2017

Heidi Vildskog

rådmann
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Friday,	August	11,	2017	at	12:18:09	PM	Central	European	Summer	Time

Page	1	of	3

Emne: SV:	Behov	for	informasjon	vedr.	oppfølgingsrapport
Dato: søndag	30.	juli	2017	19.46.38	sentraleuropeisk	sommerDd
Fra: Heidi	Vildskog
Til: 'Henningsmoen	Sten	Morten'
Kopi: Solfrid	Lima	Frorud,	Trude	Marie	van	der	Zalm	Gjerløv
Vedlegg: image001.png

Hei
	
Forsøker	å	svare	på	dine	oppfølgingsspørsmål		der	hvor	jeg	seOer	dokumentnavn	i	«hermetegn»,	så
innebærer	det	en	prosedyrer	eller	reglement	som	ligger	i	vårt	kvalitetssystem.	Stabssjef	Solfrid	Frorud	kan
bistå	dersom	du	trenger	disse,	siden	jeg	jobber	Dl	31.07.17.
	

1.       Prosedyrer	mm
a.       De	aktuelle	prosedyrene	som	berører	statusoppdatering	er	«Regelmessig	rapportering	av

status»,	samt	at	vi	har	en	egen	prosjekthåndbok	som	regulerer	hvilke	saker/prosjekter
som	skal	gis	status	på	i	hvert	møte		(eller	halvårlig	eks.	vis).	Vi	har	nå	for	eksempel	saker
som	utbygging	av	trykkavløp	Dl	Lyseren	(har	vært	på	hvert	FSK	siden	2013	mener	jeg),
Statlig	Finansierte	Omsorgstjenester	–	SIO	(orientering	hvert	møte	i	UNHOK	og	rådene).
Kommunalsjefene	orienterer	også	i	andre	saker	som	er	vikDge	for	fagområdet,	og	det	tas
liO	mer	fra	gang	Dl	gang	ut	fra	aktualitet.	Her	er	det	vikDg	å	bringe	det	inn	i
saksfordelingsmøtet,	slik	at	utvalgsleder	er	oppmerksom	på	hvilke	orienteringer	som
kommer	i	møtet.	Saksfordelingsmøtene	gjennomføres	i	forkant	av	hver	utsending,	og	er
regulert	i	«Reglement	for	delegering	av	myndighet	fra	kommunestyret»	(utvalgsleders
sakslisteansvar),	men	også	i	«Reglement	for	saksbehandling	i	poliDske	organer»	og	ikke
minst	«SaksbehandlingsruDner»	og	«Oppmelding	av	poliDske	saker».

b.      I	teknisk	utvalg	UMT	har	de	hvert	møte	en	Dlbakemelding	på	vedtak	eOer	PBL,	hvor
hovedfokus	er	kommunelovens	krav	Dl	å	rapportere	på	adm.	bruk	av	delegert	myndighet.
EOer	sommeren	hvert	år	er	deOe	også	egne	saker	–	siden	det	gis	noe	utvidet
sommerfullmakt	(fra	UMT	Dl	administrasjonen)	innen	PBL	spesielt.	DeOe	være	seg	mindre
dispensasjoner	eksempelvis.	Øvrige	vedtak	som	faOes	på	delegert	myndighet	rapporteres
mer	halvårlig	eller	i	årsmelding.	Progresjon	i	poliDske	vedtak	og	besDllinger	følger	oce
ruDnen	under	pkt		a)	ovenfor	her.	Det	vil	si	vi	rapporterer	med	status	på	økonomi,
sykefravær,	prosjekter,	staDsDkk	Dl	omtrent	hvert	møte	i	FSK/utvalg.	Kun	dersom	vi
trenger	fornyet/endret	mandat	eller	ramme	–	fremmes	saken	som	vedtakssak	(i	stedet	for
o-sak).	Jeg	vil	med	det	si	at	kommunen	har	et	helhetlig	system	for	rapportering	av	status
på	vedtak.		

2.       Anbefaling	2
a.       Det	er	rikDg	at	vi	i	Spydeberg	har	en	ruDne	for	«Oppmelding	av	poliDske	saker»,	hvor	det

tydelig	skal	fremgå	hvem	som	uOaler	seg	–	hvem	som	innsDller	–	og	hvem	som	faOer
endelig	vedtak	i	sakene.	Vi	avholder	også	«skrivekurs»	for	saksbehandlere	hvor	deOe	er
tema	–	samt	hvordan	saksmalen	skal	benyOes	(forskjell	på	vurdering,	konklusjon,
innsDlling,	osv).

b.      Det	er	rikDg.	Omorganiseringen	i	2016	hadde	ikke	økonomiske	innsparinger	som	mål	–	vi
la	opp	Dl	at	rammene	forble	like.	De	var	faglige	og	forvaltningsmessige	hensyn	som	lå	bak
ny	organisering	i	2016.	Det	er	derfor	en	rikDg	slutning	du	trekker	om	«å	følge	opp»,	siden
sefngen	ikke	har	vært	lik	i	eOerkant.	Om	jeg	ikke	husker	feil	var	den	omorganiseringen
du	nå	reviderer	fra	2011,	ikke	administraDvt	utredet	på	forhånd,	men	et	poliDsk	iniDaDv.

	
Jeg	bistår	gjerne	helt	frem	Dl	mål	på	deOe	revisjonsarbeidet,	og	du	må	bare	ta	kontakt	om	noe	her	er
uklart.	Min	mobil	er	den	samme:	41514206,	og	epost	vil	være	h-vild@online.no.	Utover	det	vil	stabssjefen
helt	sikker	være	behjelpelig	med	å	finne	frem	det	du	evt	måOe	ha	behov	for.
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Med	vennlig	hilsen
	
Heidi	Vildskog
rådmann
	

	
	
	
	
	
	
Fra: Henningsmoen Sten Morten [mailto:stehen@fredrikstad.kommune.no] 
Sendt: 5. juli 2017 13:47
Til: Heidi Vildskog
Emne: Behov for informasjon vedr. oppfølgingsrapport
	
Hei.
	
Jeg	har	fåO	i	oppdrag	å	ferdigsDlle	oppfølgingsrapport	for	prosjektet	”Organisering	av	kommunens
virksomheter”.
	
Jeg	viser	i	den	forbindelse	Dl	diO	svar,	sendt	Anita	Aannerød	Dahl	31.	Mai	2017,	og	ber	om	Dlbakemelding
på	et	par	spørsmål	Dl	deOe	svaret.
	

1.	 Til	anbefaling	1:
a.	 Det	vises	Dl	en	rekke	endringer	som	er	gjort	for	å	bedre/øke	informasjonsutveksling	med

poliDsk	nivå.	Finnes	det	noen	skriclige	ruDner	for	deOe,	evt.	Årshjul	e.l?	Jeg	tenker	spesielt
på	statusoppdatering	fra	kommunalsjefer	Dl	fagutvalgene.	Rapporteres	det	løpende	på	alle
saker,	eller	velger	kommunalsjefene	selv	ut	saker	som	er	aktuelle?	Finnes	det	skriclig
ruDne/mandat	e.l.	for	saksfordelingsmøter?

b.	 Har	dere	et	helhetlig	system	for	oppfølging	og	rapportering	av	status	på	vedtak	fra
administrasjon	Dl	kommunestyret?

2.	 Til	anbefaling	2:
a.	 Til	underpunkt	2:	Jeg	har	–	i	de	sakene	jeg	har	kikket	på		nå	–	seO	at	det	som	standard	angis

hvilke	organer	som	skal	behandle	eller	har	behandlet	en	sak	–	og	hvilket	organ	som	avgjør
saken.	Er	det	slik	at	deOe	oppgis	fast	i	alle	saksframlegg	nå	(gjennom	mal	for	saksframlegg?)

b.	 Til	underpunkt	3:	Såvidt	jeg	kan	se	har	er	det	ikke	gjennomført	omorganiseringer	eOer	deOe
basert	på	en	intensjon	om	innsparelse.	Administrasjonen	har	vel	således	ikke	haO	grunnlag
for	å	”følge	opp”	anbefalingen	på	deOe	punktet.

	
	
Det	er	de	utdypingene	jeg	har	behov	for,	for	å	kunne	ferdigsDlle	rapporten
	
	
-- 
Mvh.
 
Sten Morten Henningsmoen
forvaltningsrevisor
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Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
 
Mob: 45 25 29 53
e-post: stehen@fredrikstad.kommune.no
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Saksnr.: 2017/13405
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 162236/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 06.09.2017 17/40

Informasjon fra revisjonen

Vedlegg Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 08.08. 2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

 Informasjonsskriv til kontrollutvalgene - HELSEHUSET Indre Østfold lokalmedisinske 
senter

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Saksopplysninger
Revisjonen orienterer om sitt arbeid.
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Til kontrollutvalgene i 

Askim

Eidsberg

Hobøl

Marker

Skiptvet

Spydeberg

Trøgstad

Informasjon vedrørende selskapskontroll høsten 2017

Kontrollutvalgene har vedtatt at det skal gjennomføres selskapskontroll av Helsehuset Indre Østfold 
lokalmedisinske kompetansesenter. Indre Østfold kommunerevisjon vil gjennomføre denne 
selskapskontrollen som en eierskapskontroll høsten 2017. 

Problemstillingen som vil bli belyst er: 

Utøver eierkommunene sitt eierskap i Helsehuset Indre Østfold lokalmedisinske kompetansesenter IKS 
i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger og i samsvar med etablerte normer for 
god eierstyring.

For å vurdere hvordan den enkelte kommune forvalter sitt eierskap vil kommunerevisjonen blant 
annet undersøke rapporteringen og oppfølging mellom selskap og eier, vedtekter, 
eierskapsmeldinger og eierskapsstrategier. I og med at styret for selskapet er et av de viktigste 
redskap eierkommunene rår over i forhold til drift av selskapet vil revisjonen også undersøke 
hvordan eierkommunene arbeider for å sette sammen et styre som samlet har den kompetanse som 
er nødvendig i forhold til selskapets drift. 
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Saksnr.: 2017/13405
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 162224/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 06.09.2017 17/41

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling. 

Rakkestad, 08.08.2014
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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