
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
 
Møtedato: 06.09.2017,  
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 18:00 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresal 
Fra – til saksnr.:  17/35-17/41   

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Turid Fluge Svenneby, 
Leder 

X  

Trine Birkelund X 
 

Tove Blostrupmoen X 
 

Nils Rune Kind X  

Jan Dirk von Ohle X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra administrasjonen: Erik Flobakk 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida B. Haaby   
Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad og Anita Dahl Aannerød 
 
 

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

Leder  
Trine Birkelund Tove Blostrupmoen 

   
 

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

 

Merknader 

 
Kontrollutvalget Spydebergs møte 06.09.2017 
 

Sakliste 
 
   

PS 17/35 Protokoll fra kontrollutvalgets møter 31.05.2017 og 27.06.2017  

PS 17/36 Orienteringssaker  

PS 17/37 Kartlegging: Myra-Tebo AS  

PS 17/38 Prosjektbeskrivelse: Offentlige anskaffelser/Rutiner for internkontroll/ 
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PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 06.09.2017: 

Vedtak som innstilt 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 06.09.2017: 

Møteprotokoller fra 31.05.2017 og 27.06.2017 godkjennes. 
 

 
  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 06.09.2017: 

3.1 Status «Vitalesaken» 
 
-Har mottatt tilbakebetaling i henhold til forlik 
-I rute med tiltakene skissert i «Handlingsplan for forbedring» (KS 72/2017 og 74/2017) 
-Kommunes samarbeid med Vitale AS er avsluttet 
 
3.3 Rutiner og praksis vedrørende svar på henvendelser fra innbyggerne, herunder 
journalføring og arkivering. 
 
-Kvalitetslosen har rutiner for arkivering og journalføring 
-Den enkelte saksbehandler arkiverer selv, ved tvil om noe er arkivverdig bes Arkivet som 
faginstans om en vurdering.  
-Ulik arkiveringsforståelse i organisasjonen 
-Kan bli bedre på å følge arkiveringsrutinen 
 
Ord til saken: 
Tove Blostrupmoen  
Nils Rune Kind 
Turid Fluge Svenneby 
 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 06.09.2017: 

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering 
 

  



 
 

PS 17/37 Kartlegging: Myra-Tebo 

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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 06.09.2017: 

Leder innledet og ga ordet til revisjonen. 
 
Revisor presiserte at de nå hadde fått kopi av en signert avtale (Norconsult) som i 
Kartleggingsnotatet omtales som usignert. Videre har revisor fått opplyst at den omtalte 
utestående millionen ligger som en del av det fakturerte beløpet. Revisor oppdaterer 
Kartleggingsnotatet og oversender ny versjon. 
 
Hovedkonklusjon: Dokumentasjon og økonomiske disposisjoner:  
-Endrede forutsetninger i forhold til oppstart i 2013.  
-Uklart om det foreligger flere signerte avtaler. Uklart hvilke avtaler som eksisterer og hvordan 
regningen skal gjøres opp.  
-Kommunens ulike roller 
-Øvrige aksjonærers rolle og deltakelse i selskapet:  
-Revisjonen har ikke vurdert selskapet, ber kontrollutvalget vurdere å benytte seg av 
muligheten til eierskapskontroll, selv med begrenset innsynsrett.  
 
 
Revisjonen foreslo å lukke møtet. Debatten om møtet skulle lukkes ble holdt for lukkede dører, 
jfr. kommuneloven § 31 a nr. 1.  
 
Møtet ble åpnet ved avstemmingen. 
 
Lukking av møtet ble enstemmig vedtatt, med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 4.  
 
Vedtak: Kontrollutvalget vedtar å lukke møtet i sak 17/37. 
 
 
 
  



 
 

Møtet ble åpnet etter forhandlingene.  
 
Nils Rune Kind fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
1. 

 
Kontrollutvalget tar kartleggingsnotatet til orientering.  
 

2. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at rådmannen bør gjennomgå 
internkontrollen både hva gjelder økonomi og regnskapsforvaltning, og rutiner for 
avtaleinngåelse og arkivering med henblikk på UMT AS, og siden rapportere tilbake til 
kommunestyret. 
  

  
 
Trine Birkelund fremmet følgende forslag til vedtak. 
 
1. 

 
Kontrollutvalget tar kartleggingsnotatet til orientering. Kontrollutvalget sender 
kartleggingsnotatet og kontrollutvalgets vedtak til kommunestyret 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 kontrollutvalget innen 
01.10.2017 

 
Ved votering ble Birkelunds forslag vedtatt fire mot en stemme, mindretallet besto av Nils 
Rune Kind. 
  
Ord til saken: 
Turid Fluge Svenneby 
Nils Rune Kind 
Trine Birkelund 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 06.09.2017: 

 
1. 

 
Kontrollutvalget tar Kartleggingsnotatet til orientering. Kontrollutvalget sender 
Kartleggingsnotatet og kontrollutvalgets vedtak til kommunestyret til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber rådmannen i Spydeberg kommune 
d) Redegjøre for de mangler revisjonen har funnet i sin kartlegging 
e) Redegjøre hvilke avtaler som er gjeldene 
f) 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 kontrollutvalget innen 
01.10.2017 

 
 



 
 

PS 17/38 Prosjektbeskrivelse: Offentlige anskaffelser/Rutiner for 
internkontroll/ Dokumentasjon 

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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 06.09.2017: 

Leder innledet og ga ordet til revisjonen som orienterte. 
 
-Primært konsentrere seg om anskaffelser med Vitale AS og ellers rundt anskaffelser innenfor 
helse og omsorg. 
-Prosjektet kan ikke startes før kommunestyret har vedtatt å endre Revisjonsplanen. 
-Framtidsrettet, men må kartlegge hva som har skjedd, så kan forbedringsarbeidet begynne. 
-Arkivering innenfor området helse og omsorg 
-Avtaler 
-Internkontroll 
 
Vedtak som innstilt.  
Ord til saken: 
Turid Fluge Svenneby 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 06.09.2017: 

 
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.  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 06.09.2017: 

Leder innledet og ga ordet til revisjonen. 
 
-Omorganiserte for å spare, men fant lite besparelser 
-Mangler innenfor systemer og internkontroll 
-Kommunestyrets vedtak/anbefalingene er arbeidet med, men en er ikke sluttført.  
 
Vedtak som innstilt.  
 
Ord til saken: 
Turid Fluge Svenneby 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak og innstilling til kommunestyret 06.09.2017: 

  
 Oppfølging av rapport om Organisering av kommunens virksomheter, Spydeberg 

kommune, tas til orientering. 
  

 

  



 
 

PS 17/40 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering. 
  

 
Rakkestad, 08.08. 2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 06.09.2017: 

Leder innledet og ga ordet til revisjonen som orienterte 
 
-Helsehuset – eierskapskontroll  
-Forvaltningsrevisjon 
-NKRF gjennomfører rutinemessig kvalitetskontroll  
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 06.09.2017: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering. 
 

 
 

  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 06.09.2017: 

 
1 Trykkavløp Lyseren 
Trine Birkelund fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å orientere om situasjonen rundt Lyserenprosjektet i 
kontrollutvalgets neste møte. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
2 Møte med administrasjonen vedr. avholdelse av kontrollutvalgsmøter mm: 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Vedtak i sak 17/32 – Brev til kommunestyret - utgår. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
3 Oppfølging av Myra/Tebo-saken 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Neste møte i kontrollutvalget berammes til onsdag 18/10 2017 kl. 16:30. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 06.09.2017: 

 
1 Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å orientere om situasjonen rundt 

Lyserenprosjektet i kontrollutvalgets neste møte. 
 
2 Vedtak i sak 17/32 – Brev til kommunestyret - utgår. 
 
 
3 Neste møte i kontrollutvalget berammes til onsdag 18/10 2017 kl. 16:30. 
 
 


