
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Spydeberg

Møtested:      Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresal
Tidspunkt: 18.10.2017 kl. 16:30 MERK TIDEN

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

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Spydeberg, 13.10.2017

Turid Fluge Svenneby
Leder
(sign)
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Saksnr.: 2017/17073
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 201938/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 18.10.2017 17/42

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.09.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.09.2017 godkjennes.

Rakkestad, 11.10.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 06.09.2017.

Vurdering
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 06.09.2017 legges fram for godkjenning.
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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
Kontrollutvalget Spydeberg 18.10.2017 17/43

Kartlegging: Myra-Tebo AS 2. gangs behandling

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret:
1 Kontrollutvalget ser at administrasjonen vil sikre planarbeidet og kostnadsfordeling 

med skriftlige avtaler, avklare ansvarsforhold og endre sine rutiner. Kontrollutvalget tar 
administrasjonens tilbakemelding i e-post av 02.10.2017 med vedlegg til orientering. 

2 Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret å endre plan for selskapskontroll for 2017-
2020 til disse selskapene:

 Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS
 Utviklingsselskapet Myra Tebo AS
 Settes inn av kontrollutvalget i møtet
 Settes inn av kontrollutvalget i møtet

Rakkestad,11.10.2017
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. 
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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.
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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

Vedlegg
 E-post med vedlegg, datert 02.10.2017 fra kommunalsjef Erik Flobakk
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 Korrigert Kartleggingsnotat fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, datert 
15.09.2017: Spydeberg kommune, Myra – Tebo

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 PS 85/27, kommunestyremøte 21.09.2017
 PS 17/37, kontrollutvalg 06.09.2017 
 Plan for selskapskontroll 2017-2020, med vedlegg

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

Etter kommunestyremøter 01.06.2017 og 22.06.2017, ble det imidlertid klart at 
kommunestyret avventet en rapport fra kontrollutvalget. Rapporten skulle belyse forholdet 
rundt kommunens engasjement med UMT AS. 

For å imøtegå kommunestyrets beslutning vedtok kontrollutvalget i ekstraordinært møte 
27.06.2017 å bestille kartlegging av kommunens engasjement med UMT AS, fra Indre 
Østfold kommunerevisjon IKS. 

Sekretariatet mottok kartleggingsnotatet 28.08.2017.

Kontrollutvalget behandlet revisjonens kartlegging i møte 06.09.2017

Kommunestyret behandlet kartleggingsnotatet i møte 21.09.2017, hvor kommunestyret 
vedtok å ta saken til orientering. I samme møte vedtok kommunestyret «Utbyggingsavtale til 
områderegulering for Myra-Tebo».

I e-post av 02.10.2017 svarer kommunalsjef Erik Flobakk og enhetsleder Jon Gunnar Weng 
på kontrollutvalgets henvendelse. 

Saksopplysninger
Administrasjonens vurderinger og svar på kontrollutvalgets bestilling fremgår av vedlegg til 
saken. Rådmann/Flobakk er invitert til møtet og vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål 
fra utvalget.

Vurdering
I tråd med kontrollutvalgets vedtak finner sekretariatet at administrasjonen redegjør for 
revisors funn, og at det legges fram oversikt over hvilke avtaler som er gjeldene. Videre 
framgår det at tiltak for å rette de feil og mangler som er påpekt er eller vil bli iverksatt. 

Slik sekretariatet ser det er det fremdeles enkelte uavklarte spørsmål i saken. Blant annet 
gjelder det kommunes engasjement med Faveo Prosjektledelse, som ble engasjert for å 
utføre planarbeidet. Av revisors kartleggingsnotat fremgår det at avtale/kontrakt for dette 
engasjementet ikke er forelagt revisor. I administrasjonens tilbakemelding er det vedlagt et 
tilbud på oppdrag til Spydeberg kommune, som ikke er signert. Revisors kartlegging viser at 
kr 460 844,- er utbetalt Faveo Prosjektledelse i perioden. Oppdraget har etter det 
sekretariatet erfarer ikke vært lagt ut på anbud.  

Sekretariatet bemerker også at Faveos prosjektleder er samme person som styreleder og 
kommunens representant i UMT AS.  Sekretariatet vurderer at dette kan være en uheldig 
rolleblanding. Selv om Faveo Prosjektledelse og UMT AS har et felles mål og at saken er 
«positiv» for begge selskapene, kan spørsmål om habilitet oppstå hvis et styremedlem er 
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direkte engasjert i prosesser og på en måte som gir en personlig særinteresse i ulike 
retninger. Usikkerhet rundt styremedlemmers rolle kan føre til at styret taper omdømme og 
også at eierne og omverden forøvrig mister tillitten til arbeidet som gjøres. Dessuten kan det, 
dersom det foretas disposisjoner som er i konflikt med habilitetsbestemmelsene i aksjeloven 
eller forvaltningsloven, i ytterste konsekvens medføre at gyldigheten av vedtak svekkes.

Det har i lokalpresse og i politisk miljø vært en del støy rundt utbyggingen av Myra-Tebo. 
Kontrollutvalget har en særlig rolle, både ved å være kommunestyrets "vaktbikkje", men 
også gjennom å sørge for å sette etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid på 
dagsorden i forebyggende hensikt og på den måten bidra til å sikre gode, etiske holdninger 
og handlinger både blant kommunens folkevalgte og ansatte.

Ut fra de opplysninger som foreligger og fordi sekretariatet mener det fortsatt foreligger 
uklarheter rundt ansvarsforhold, rutiner for informasjonsutveksling, UMTs rolle og enkelte av 
kommunens anskaffelser i denne saken, mener vi det vil være hensiktsmessig for både 
kommunen, utbyggere, investorer og spydebergsamfunnet for øvrig å «lukke» eventuelle 
spekulasjoner rundt prosessen for områdereguleringen. Sekretariatet ser derfor at 
selskapskontroll kan være et nyttig verktøy for kommunen i så henseende. Selskapskontroll 
innebærer alltid en eierskapskontroll, men kan også utvides til å omfatte en 
forvaltningsrevisjon av selskapet, forutsatt at kontrollutvalg/revisor gis innsyn.

UMT AS er ikke et av de valgte selskapene i vedtatt Plan for selskapskontroll. Sekretariatet 
anbefaler imidlertid kontrollutvalget å innstille til kommunestyret om å endre planen, slik at et 
av de valgte selskapene erstattes av UMT AS. Dette anbefales å gjøres i samråd med Indre 
Østfold kommunerevisjon som er i gang med selskapskontrollen ut fra planen som 
foreligger. I inneværende planperiode (2017-2020) er det vedtatt å gjennomføre 
selskapskontroll i følgende selskaper: Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS 
(ferdigstilles i løpet av 2017), Mortenstua Skole IKS, Indre Østfold Brann og Redning IKS og
Deltagruppen AS 

Endring av planen er ikke delegert kontrollutvalget, og må legges fram for kommunestyret. 
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Fra: Erik Flobakk (erik.flobakk@spydeberg.kommune.no)
Sendt: 02.10.2017 17:05:13
Til: 
Kopi: Haaby Ida Bremnes

Emne: Tilbakemelding til Kontrollutvalgets sak PS 17/37 i møte 6.9.2017
Vedlegg: Anmodning om utbetaling av kr. 1 mill. fra UMT. 21.04.2014.pdf;Protokoll fra generalforsamling i UMT 19.6.2017.pdf;Årsregnskap 2016. UMT. Vedtatt på generalforsamling
19.6.2017.pdf;Tilbud Spydeberg 22.01.2013. Om plankonsulent fra FAVEO.pdf;UMT notat om økonomi. Møte 13.11.2016. Weng, Flobakk, Føreland.pdf;Oppsummering kostnader 13.9.2015.
Fra styreleder i UMT.pdf
 
Ida Bremnes
 
 

Deres ref.: Vår ref.: Dato:

16/787 ‐ 21 / JGW 28.09.2017

 
                                                                                                                                                
Tilbakemelding til Kontrollutvalgets sak PS 17/37  i møte 6.9.2017
 
    
 
Kontrollutvalget behandlet i møte 6.9.17 i sak 17/37: Kartlegging Myra‐Tebo AS. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:
 
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 vil arbeide videre for å rette de feil og
mangler som er funnet i kartleggingen.
 
3. Kontrollutvalget ber rådmannen rapportere (skriftlig) tilbake til kontrollutvalgets innen 1.10.2017.
møte.
 
 
Redegjørelse. Utgangspunktet er revisor sin oppsummering/konklusjon
 
Punkt 2.
 
a)  Redegjøre for de mangler revisjonen har funnet i sin kartlegging.
 
Kommunens andel av utvidelsen av aksjekapitalen på kr. 241.800,‐ ble vedtatt av generalforsamlingen i UMT 22.8.2016. Saken var også oppe på generalforsamlingen 19.6.2017. Saken er ikke
behandlet politisk i kommunen. Kommunens andel av festinntekter på Tebo‐senteret skulle dekke dette. Se protokollen fra 19.6.2017. Protokollen fra møte 22.8.2017 har revisor.
 
Det henvises til at det ikke foreligger underskrevet avtale  med FAVEO AS for utarbeiding av konkurransegrunnlaget for utlegg på Doffinn for å velge plankonsulent til å utarbeide forslag til
områdeplanen. Ikke underskrevet avtaleutkast følger vedlagt.
 
I e‐post mellom kommunen og UMT redegjøres det for at 50 % av kostnadene til styreleder i UMT skulle dekkes av kommunen. Det er ingen underskrevet avtale om dette. Vedlagt følger to
skriv datert 13.9.2015 og 13.11.2016 fra UMT til Spydeberg hvor dette blant annet er tema og bekreftes av styreleder Føreland i UMT.
 
Det er i dag enighet mellom UMT og kommunen om at 50 % av plankostnadene til Pir II og Asplan Viak skal dekkes av UMT.
 
Kommunens utestående til UMT er per dags dato kr. 2.650.930. Spydeberg kommune har i saksframlegget til behandlingen i kommunestyret 22.6.2016 og 9.2.2017 orientert om
betalingstidspunktet for dette beløpet.
 
Utdrag fra saksbehandlingen i kommunestyrets behandling 9.2.2017 Kommunens engasjement på Myra‐Tebo:
«UMT skal tilbakebetale sitt bidrag til Spydeberg når det selges eiendom. I tillegg skal UMT tilbakebetale en utestående fordring til kommunen på kr. 1 mill.».
 
Tilbakebetalingen av den utestående fordringen er også tatt opp i note 6 i vedtatt Årsmelding for UMT 2016. Årsmeldingen ble vedtatt på generalforsamlingen i UMT 19.6.2017. Se vedlegget
Årsmelding.
 
Fordringen på en 1. mill kroner til UMT er gjennomført på grunnlag av vedtak i sak 14/44 Tertialrapport av 30.4.2014. Dette med grunnlag i at UMT skulle gjennomføre alle utbetalinger til
plankonsulenten. Dette ble endret til at kommunen gjorde dette. Dette er ingen politisk behandling eller vedtak om dette.
 
Spydeberg kommune har dekket store deler av områdereguleringen med sideveismidler. Bruken av sideveismidler har kommunestyret behandlet ved flere anledninger. I kommunestyresak
16/944 er det i saksframlegget orientert om hvordan de disponible midlene er brukt.
 
 
b) Redegjøre hvilke avtaler som er gjeldene

·         Aksjonæravtalen. Underskrevet avtale foreligger. Sendt revisor tidligere.
·         Utvidelsen av aksjekapitalen. Underskrevet protokoll fra generalforsamling foreligger fra 22.8.2016 og 19.6.2017. Kommunens andel er Ikke politisk behandlet. Revisor er kjent med

dette. Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen 19.6.2017.
·         Avtale mellom kommunen og plankonsulent Pir II. Underskrevet avtale sendt revisor tidligere.
·         Kommunen og UMT er enige om et bidrag fra UMT på 50 % av kostandene til planarbeidet. Det vil foreligger en underskrevet avtale i nærmeste framtid.

Flere dokumenter bekrefter prinsippet for bidraget. Se redegjørelse i punkt 2 a.
·         Underskrevet avtale om at kommunen alene skal bære kostnadene til grunnundersøkelsene i forbindelser med planarbeidet på Myra‐Tebo foreligger. Sendt revisor tidligere.

 
c) Redegjøre for hvordan administrasjonen vil arbeide videre for å rette de feil og mangler som er funnet i kartleggingen.

 
·         Skriftlig avtale om bidrag fra UMT til planarbeidet utført av Pir II og tilbakebetaling av fordringen på 1. mill vil snarest bli utarbeidet. Kommunen og UMT har hatt møte om saken

27.9.2017 , og er enige om prinsippene. Tilbakebetaling skjer ved salg av eiendom.
·         I denne saken er kommunen planmyndighet og aksjonær i et selskap som skal utvikle et område med næring, tjenester, kontor og boliger. Det har manglet på

informasjon/kommunikasjon mellom de som har arbeidet med plan og de som har ivaretatt kommunens eierskap.
·         Det må lages rutiner for hvordan en skal gjennomføre informasjon og kommunikasjon der flere personer/avdelinger er involvert. Partene er helt avhengig av å kjenne til

behandlinger/vedtak som gjøres av den andre part. Dette gjelder også mellom ombudsmenn og administrasjonen.
·         Ansvarsforholdet mellom ulike aktører internt i organisasjonen, der flere har ansvar for ulike områder innen en sak, må klarlegges skriftlig. Det må være klart hvem som har et ansvar

for å inngå de ulike avtalene.
·         I denne saken har det også vært uheldig at styreleder i UMT har vært kommunens representant i styret i aksjeselskapet uten at representanten verken har vært ombudsmann eller
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ansatt i administrasjonen. Dette kan ha ført til at ikke underskrevne avtaler har blitt til «selvfølgeligheter».
 
Hilsen
 
 

Erik Flobakk Jon Gunnar Weng
kommunalsjef enhetsleder                                                           
Teknikk og samfunn                                Teknikk og samfunn                                

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke underskrift.
 
 

Vedlegg:
Anmodning om utbetaling av kr. 1 mill. fra UMT. 21.04.2014
Protokoll fra generalforsamling i UMT 19.6.2017
Årsregnskap 2016. UMT. Vedtatt på generalforsamling 19.6.2017
Tilbud Spydeberg 22.01.2013. Om plankonsulent fra FAVEO
UMT notat om økonomi. Møte 13.11.2016. Weng, Flobakk, Føreland
Oppsummering kostnader 13.9.2015. Fra styreleder i UMT

 

 
Kopi til:
Ida Bremnes
Svend Harald Klavestad
 
 
Mottakere:
Kontrollutvalget i Spydeberg kommune
 
 

ArkivReferanse:#05f780e1a1d441d2a553a460a9ee6cbd2016000787#ACOS.WEBSAK#
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Til: Spydeberg kommune 

Fra: Styreleder i Utviklingsselskapet Myra Tebo AS (UMT) 

Dato: 13.11.2016 

 

Orientering om UMT – økonomiske konsekvenser for kommunen 

Det vises til arbeidsmøte fredag 11. november mellom Erik Flobakk og Jon Gunnar Weng fra 

kommunen og Jan Willy Føreland, styreleder i UMT. Etter avtale har jeg utarbeidet dette notatet for 

å gi svar på de sentrale spørsmålene bla knyttet til økonomiske konsekvenser for kommunen. 

1. Spydeberg kommunestyre vedtok kommunedelplan for sentrum 18.09.2012. Planen legger 

opp til at Myra Tebo skal bli et levende sentrum, og ett av to prioriterte områder for handel 

og tjenester. 

2. Spydeberg kommune engasjerte Jan Willy Føreland for å få dialog med grunneierne om 

hvordan en skulle komme videre fra vedtatt kommunedelplan til gjennomføring. Det ble 

anbefalt at det ble etablert et utviklingsselskap med alle eierne innenfor Myra Tebo. 

Spydeberg kommunestyre vedtok å tegne aksjer i selskapet og godkjente forslag til 

aksjonæravtale på møtet 10.12.2013. Selskapet UMT ble stiftet 13.01.2014. Aksjekapitalen 

var på kr 500.000. Kommunen har 37,2 % av aksjene i selskapet, som tilsvarer deres 

arealandel innenfor Myra Tebo. 

3. Det var krav om områdereguleringsplan for å sikre en helhetlig utvikling av området. 

Områdereguleringsplaner er et kommunalt ansvar. Pga kapasitetsproblemer og grunneiernes 

egen interesse av å få fram en plan, ble det avtalt med kommunen at UMT skulle lede 

arbeidet med planen, i dialog med kommunen.  

4. UMT la fram forslag til kostnadsdeling på planarbeidet, bla at kostnadene til 

områdereguleringsplanen skulle deles 50/50 mellom kommunen og UMT. Forslag til avtale 

ble aldri signert av kommunen. Det har likevel vært arbeidet ut fra en enighet om at 

kommunen og grunneierne deler likt på plankostnadene. 

5. I kommunestyre 10.12.2013 ble vedtatt at kommunen skulle overføre 2,025 mill.kr. til UMT 

slik at selskapet kunne forskottere kostnadene til planarbeidet. Disse pengene ble aldri 

overført, begrunnet i at det ikke var lov for kommunen å låne penger til selskapet. Det ble så 

enighet om at kommunen skulle forskottere planleggingskostnadene og at UMT skulle betale 

tilbake halvparten etter at en fikk oppgjør for salg av S3. Kostnadene til plankonsulenter (Pir 

II og Asplan Viak) for å utarbeide områdereguleringsplanen har vært kr. 2.387.647 inkl. mva. 

Dvs at UMT skal betale kommunen 1.193.823 i fm salg av S3. 

6. Styreleder i UMT har vært prosjektleder for områdereguleringsplanen. Det er enighet med 

kommunen om at kostnadene til styreleder deles 50/50 mellom kommunen og UMT, på 

samme måte som øvrige kostnader til områdereguleringsplanen. Kostnadene til styreleder 

fra etablering av selskapet 13.01.2014 til utgangen av september 2016 er kr. 653.942 inkl. 

mva. I tillegg kommer kostnader til grunnundersøkelser utført av Norconsult i 2014 på kr 

271.366 som ble betalt av UMT. Kommunen har betalt ½ av disse kostnadene fra oppstart til 

utgangen av november 2015. UMT har sendt brev med anmodning om at kommunen nå også 

betaler kostnadene fra desember 2015 til utgangen av september 2016. 

7. I følge aksjonæravtalen forplikter grunneierne som er aksjonærer i UMT seg til å selge grunn i 

området til UMT når selskapet har bruk for det i fm videre utvikling av området. Styret i UMT 

vedtok å taksere eiendommene ut fra situasjonen før ny reguleringsplan. Takstrapporten 
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anbefaler at det settes samme verdi pr m2 tomt uavhengig av bruk, og har konkludert med 

en verdi på kr 1.250 pr m2 tomt. Denne prisen skal indeksreguleres etter 

byggekostnadsindeks fram til oppgjør.  

8. Merverdien som skapes gjennom områdereguleringsplanen skal fordeles etter eiernes 

aksjeandel. Merverdien er differansen mellom salgspris for området og indeksjustert 

takstpris. 

9. UMT har inngått 2 opsjonsavtaler med Indre Eiendom om kjøp av område S3 i vedtatt 

områdereguleringsplan. Opsjonsavtale 1 omfatter område ved nåværende bussterminal 

planlagt for detaljvarehandel og bolig. Pris for tomta er kr 2.000 pr m2 BRAs bolig, 

indeksregulert etter KPI. Opsjonsavtale 2 omfatter resten av S3 og der er avtalt kjøpspris kr 

2.500 pr m2 BRAs bolig. Ut fra utbyggingspotensialet er verdien av S3 beregnet til ca 28,5 

mill.kr. pr dato. Opsjonsavtalene forplikter Indre Eiendom ifht videre framdrift for utbygging 

av første byggetrinn. Retten til å kjøpe S3 må utløses senest 3 måneder etter godkjent 

detaljreguleringsplan for første byggetrinn. 

10. Områdereguleringsplanen for Myra Tebo ble vedtatt av Spydeberg kommunestyre 

11.02.2016. 

11. Det ble gjennomført en aksjeutvidelse i UMT 22.08.2016 på kr 650.000 for å kunne fullføre 

arbeidet med eiendomsomdanning, utbyggingsavtale og kjøpekontrakt. Kommunens andel er 

kr 241.800. Budsjettet som ligger til grunn for aksjeutvidelsen forutsetter at kommunen 

dekker halvparten av kostnadene til styreleder og konsulent eiendomsomdanning. 

12. Spydeberg kommunestyre vedtok 22.06.2016 at de skulle gjøre et eiendomsbytte og overta 

arealene regulert til offentlig formål, S2 som er området for Spydebergsmia og fellesarealene 

for i S4 og S5. Etter det har kommunen en like stor arealandel som tidligere innenfor 

planområdet. Denne løsningen ble begrunnet med at kommunen dermed fikk kontroll over 

alle fellesarealene og andre områder av særlig stor offentlig interesse. Område S5 er i 

områdereguleringsplanen avsatt til parkering og adkomst til området. Felt S4 er også avsatt 

til parkering og adkomst. Dette feltet tillates bebygd med næring og bolig dersom det 

etableres et parkeringsanlegg i området (parkeringshus eller parkeringskjeller). Området har 

derfor potensialet for en framtidig større verdi, som kommunen vil få hele gevinsten av. Etter 

eiendomsbyttet er gjennomført vil kommunen i tillegg få festeinntektene fra Tunbybygget og 

NAF bygget så lenge de består. 

13. Kommunen, som aksjonær i UMT, får 37,2% av merverdien som skapes gjennom planen. 

Basert på avtale med Indre Eiendom, kostnader til innløsning av grunn, tilbakebetaling til 

kommunen for områdereguleringsplanen og innbetalt aksjekapital, er netto gevinst beregnet 

til ca 7,5 mill.kr.  

14. Gitt at det blir inngått en kjøpekontrakt med Indre Eiendom om S3, vil kommunen da få 

følgende oppgjør: 

- Refusjon av 50% av kostnadene for områdereguleringsplanen – ca 1,2 mill.kr. 

- 37,2 % av gevinsten ved salg av S3 – ca 2,8 mill.kr. 

- Framtidig gevinst av at område S4 kan utvikles. Her er kommunen grunneier og tar derfor 

ut hele gevinsten alene 

15. Det er arbeidet fram et forslag til utbyggingsavtale for hele området som omfattes av 

områdereguleringsplanen. Det er avgjørende viktig at alle grunneierne med 

utbyggingspotensiale signerer utbyggingsavtalen. Dette for å unngå at noen utbyggere blir 

gratispassasjerer fordi de bygger ut etter at rekkefølgekravene er på plass. Det er gjort en 

konkret vurdering av hvilke rekkefølgekrav som bør betales 100% av utbyggerne og hvilke 

som bør deles med kommunen. Det er begrunnet med plan- og bygningslovens krav om 

forholdsmessighet, og dermed en konkret vurdering av hvilke tiltak som bare er til nytte for 
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utbyggerne og hvilke som også er til nytte for storsamfunnet eller andre framtidige 

utbyggingsprosjekter. 

16. Det er laget en utbyggingsavtale i 2 versjoner. En hvor alle rekkefølgekrav er fordelt på alle 

utbyggerne i området og en hvor det er gjort en mer detaljert vurdering. Det viktigste for 

UMT er at utbyggernes bidrag står i rimelig forhold til nytten av tiltakene. Videre må 

hensyntas hva som markedet i Spydeberg kan håndtere og en rimelig behandling i forhold til 

andre tilsvarende prosjekter i Spydeberg. I avtalen hvor det forutsettes at alle bidrar til alle 

rekkefølgekravene er bidraget beregnet til kr 450 pr m2 bolig og kr 250 pr m2 næring. I 

alternativet hvor en differensierer mer, slik at færre tiltak er felles for alle, har 

administrasjonen foreløpig opprettholdt samme bidrag. Det blir helt feil. Bidraget må 

korrigeres for at noen tiltak da ikke inngår, men betales i tillegg gjennom tilleggsavtalene. 

Ellers vil kommune få inn større infrastrukturbidrag enn forutsatt. 

17. Spydeberg kommune forutsetter at UMT og Indre Eiendom tar ansvaret for å innløse 

Tunbybygget når det er behov for det. Styret i UMT kan ikke – og har ikke økonomisk 

robusthet til – å ta et slikt ansvar. Indre Eiendom er opptatt av at Tunbybygget opprettholdes 

slik at området fortsatt er et attraktivt handelsområde. Indre Eiendom kan sannsynligvis 

bygge ut det meste av området før det er behov for å fjerne Tunbybygget. Sett fra deres 

ståsted kan derfor Tunbybygget bestå i mange år. Kommunen har indikert at de ønsker å 

fjerne bygget relativt raskt for å få etablert et attraktivt torg med gode fellesarealer. Det er 

derfor sannsynlig at kommunens interesse utløser behov for å fjerne Tunbybygget tidligere 

enn Indre Eiendom måtte ønske. Spørsmålet blir da hvem som skal ta kostnadene ved å 

fjerne bygget. Vi har engasjert advokat Helge Skaaraas til å vurdere spørsmålet. Et notat fra 

han vil komme mandag 14. november. Muntlig gjengitt er hans konklusjon følgende: 

- Vedtatt områdereguleringsplan utløser sannsynligvis ikke et erstatningskrav til 

kommunen som planmyndighet fordi nåværende virksomhet i bygget fortsatt kan 

videreføres. 

- Det er den som utløser behovet for å fjerne Tunbybygget som har et erstatningsansvar. 

Det har ikke betydning hvem som er grunneier. 

Fjerning av Tunbybygget på riktig tidspunkt vil øke attraktiviteten av området. Mye taler 

derfor for at kostnaden til å fjerne Tunbybygget bør være en felleskostnad og at grunneierne 

bør betale en andel av kostnadene gjennom infrastrukturbidraget. Bidraget vil være avhengig 

av innløsningskostnad og hvor stor andel grunneierne skal betale. Denne løsningen fjerner 

også usikkerheten ifht ansvar og kostnader for fjerning av bygget. 

18. UMT har prioritert arbeidet med eiendomsomdanning av S3 slik at det kan selges til Indre 

Eiendom fri for heftelser. Vi har inngått avtale med Erik Svarstad om at vi gjør en tilsvarende 

jobb for område S6. Kommunen forutsetter at det gjøres tilsvarende eiendomsomdanning på 

de områder kommunen skal overta, dvs S2, S4 og S5. 

19. UMT har hele tiden forutsatt at kommunen dekker halvparten av kostnadene til 

eiendomsomdanningen, jfr pkt 11. Dersom UMT ikke hadde engasjert konsulent måtte 

kommunen gjort dette omfattende arbeidet. Administrasjonen mener de ikke skal dekke 

deler av kostnadene. Dersom dette standpunktet opprettholdes har UMT ikke økonomisk 

evne til også å gjennomføre eiendomsomdanningen på S2, S4 og S6. 

UMT understreker betydningen av å komme videre med utbyggingsavtale og at en fjerner mest mulig 

usikkerhet i forhold til videre gjennomføring av planen. Det er nødvendig for at vi skal opprettholde 

interessen hos investor, inngå kjøpekontrakt og komme i gang med utbyggingen i området. 
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Områdereguleringsplan for Myra Tebo området – økonomisk status og budsjett fram 

til godkjent plan 

 

Bakgrunn 

Utviklingsselskapet Myra Tebo (UMT) består av alle grunneierne på Tebo området hvor det er vurdert å 

være et utbyggingspotensiale. Spydeberg kommune har 37,2 % av aksjene i selskapet. Selskapet har tatt 

ansvaret for å utarbeide en områdereguleringsplan for hele Tebo området, med en avgrensning i samsvar 

med vedtatt kommunedelplan. 

 

UMT utarbeidet forslag til avtale med kommunen om å utarbeide områdereguleringsplan. Avtalen er aldri 

signert, men det har vært en felles forståelse med kommunen om hvordan denne skal håndteres. Det har 

medført: 

 Kommunen legger ut for alle kostnader til områdereguleringsplanen. Det gir en optimal løsning i 

forhold til mva. 

 Det gjøres en avregning etterpå der kommunen betaler 50 % og UMT 50 % av kostnadene til 

områdereguleringsplanen. UMT betaler i forbindelse med salg av eiendommer i området. 

Kommunen, som aksjonær i UMT, får da i tillegg til 50 % av kostnadene som planmyndighet, 37,2 % 

av de øvrige kostnadene som grunneier. Områdereguleringsplanen har skapt merverdier for 

grunneierne. 

 UMT skulle ta alle kostnadene ved en eventuell detaljreguleringsplan. Den var planlagt å bli 

utarbeidet parallelt med områdereguleringsplanen. Pga en krevende prosess med 

områdereguleringsplanen, er det ikke utarbeidet detaljreguleringsplan i denne omgang. 

 Kostnader til områdereguleringsplan omfatter engasjement av plankonsulent (Pir II), nødvendige 

underkonsulenter for å utarbeide en områdereguleringsplan (som Asplan Viak på trafikk), 

nødvendige grunnundersøkelser og ledelse av prosessen. Fram til nå har alle kostnader til 

plankonsulent, underkonsulenter og grunnundersøkelser blitt betalt (forskottert) av Spydeberg 

kommune. Kostnadene til ledelse av planarbeidet har blitt betalt av UMT. 

 Områdereguleringsplanen er ferdig utarbeidet og har vært på høring. Det er reist flere innsigelser fra 

Statens vegvesen. Det er avtalt møte med fylkeskommunen, som vegeier, kommunen og Statens 

vegvesen for å forsøke å få løst opp i innsigelsene. Dersom en ikke klarer det kan kommunen velge 

å endre planen eller opprettholde sitt forslag. Det sistnevnte vil medføre mekling. Dersom 

uenigheten ikke løses i meklingen, vil departementet ta en endelig avgjørelse. Det er uklart hvor 

omfattende en slik prosess kan bli. 
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Side 2 

 

Forventede gjenstående kostnader 

Kostnader til ledelse av planprosessen 

Siden UMT ble opprettet har selskapet dekket kostnadene til styreleder. Styreleder har hatt som 

primæroppgave å lede planprosessen. I tillegg har særlig forberedelser til og oppfølging av styremøtene tatt 

tid. 

 

Påløpte kostnader til styreleder er 450.000 eks mva – totalt kr 560.000. Det må forventes noe kostnader 

resten av året. Samlede kostnader til styreleder er nøkternt avrundet til kr 600.000. 

 

UMT finner det rimelig at kommunen som planmyndighet dekker 50 % av disse kostnadene. 

 

Forventede kostnader plankonsulent 

Det er påløpt kostnader til plankonsulent i august som ikke er fakturert – til sammen kr 94.000 eks mva. Det 

er usikkert hva som vil påløpe framover. Pir II har selv vurdert gjenstående kostnader til kr 120.000 eks mva. 

Samlede gjenstående kostnader, inklusiv ikke fakturert i august – blir da kr 214.000 eks mva – dvs 267.500 

med mva. Videre forventes kostnader til Asplan Viak som underkonsulent på veg – estimert til kr 106.000 

eks mva – kr 132.000 med mva. Samlede kostnader Pir II med underkonsulent kr 399.5000 – avrundet til kr 

400.000 med mva. Kommunen skal etter avtale dekke 50% av disse kostnadene. 

 

Andre forventede kostnader 

UMT har satt i gang arbeid med omdanning av eiendom basert på at områdereguleringsplanen blir vedtatt. 

Vi har hentet inn tilbud og engasjert konsulent. Arbeidet vil foregå i nær dialog med kommunen. Men 

kommunen som myndighet, kan ikke ta ansvaret for å utarbeide underlaget og søke om 

eiendomsomdanningen.  

 

Det er svært vanskelig å være presis på kostnadene. Vi har derfor inngått en timeavtale med tak. Det 

forventes en kostnad på kr 250.000 inkl. mva. Dette arbeidet er helt nødvendig for å kunne inngå avtale om 

salg til Indre Eiendom og følge opp planen. UMT finner det rimelig at kommunen tar 50 % av disse 

kostnadene. 

 

I tillegg vil UMT særlig få kostnader til arbeid med selve avtalen med Indre Eiendom. Dette dekkes 100 % av 

UMT. 

 

Oppsummert 

Oppsummert forventes følgende gjenstående kostnader for kommunen i 2015 knyttet til 

områdereguleringsplanen. Det inkluderer alle kostnader fram til forventet godkjenning av planen: 

 

Aktivitet Kostnad inkl. mva 

Plankonsulent – ikke fakturert og forventede kostnader fram til godkjent plan 200.000 

Ledelse av planprosessen – 50 % av kostnadene i hele prosessen 300.000 

Andre forventede kostnader 125.000 

Sum gjenstående kostnader 2015 625.000 

 

Videreføring av UMT 
Det gjennomføres en eiendomsomdanning, og salg av eiendommer. Det er planen at UMT etter 
omdanningen og salget, bare vil være eier av eiendommen som har blitt leid ut til Coop Eiendom (og som nå 
er kjøpt av Erik Svarstad). Selskapets kostnader skal holdes på et minimum.  Deler av leieinntektene vil gå til 
å dekke selskapets kostnader. Det forventes derfor ikke kostnader til kommunen som planmyndighet etter at 
områdereguleringsplanen er vedtatt. 
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Saksnr.: 2017/8747
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 107062/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 31.05.2017 17/28
Kontrollutvalget Spydeberg 18.10.2017 17/44

Innkommet sak -Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer, IØ Data IKS, 2. gangs 
behandling

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1 Kontrollutvalget tar brev av 07.09.2017 fra Indre Østfold Data IKS sitt avviklingsstyre, til 
orientering.

2 Brev av 07.09.2017 fra Indre Østfold Data IKS sitt avviklingsstyre sendes ordfører og 
rådmann til orientering. 

Rakkestad, 12.10.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 31.05.2017:

Sekretariatet orienterte.
Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 31.05.2017:
1. Varsel oversendes Indre Østfold datas avviklingsstyre, som bes gi kontrollutvalget 

tilbakemelding av sin oppfølging av saken innen tre måneder.
2. Kopi av henvendelsen sendes Spydeberg kommune v/rådmann.

Vedlegg
 Brev av 07.09.2017 fra Per Sturla Wærnes «Vedrørende henvendelse om vedtak i 

forbindelse med varsel angående uryddige fakturaer til Indre Østfold Data IKS»

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Brev, udatert, fra ukjent avsender: Varsling om uryddige fakturaer til Indre Østfold 

Data IKS
 PS 17/28 Fra kontrollutvalgets behandling 31.05.2017
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Saksopplysninger
Sekretariatet mottok 11.09.2017 svar på henvendelse sendt til IØD IKS avviklingsstyre, etter 
at kontrollutvalgene i Trøgstad, Skiptvet, Spydeberg og Hobøl behandlet PS 17/28 
«Innkommet sak -Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer, IØ Data IKS», på bakgrunn av 
anonymt varsel som var sendt til de respektive kontrollutvalgene.

Utvalgets henvendelse gikk først og fremst ut på å få på det rene om varselets påstander 
var reelle eller ikke. Ingen av kommunene har så vidt kontrollutvalgets sekretariat vet gjort 
krav mot selskapet basert på påstandene som varselet fremmer. I så fall reguleres 
spørsmålet om i lov om interkommunale selskaper. 

I svarbrevet anføres at avviklingsstyrets mandat er å avvikle selskapet, og at det ikke faller 
inn under avviklingsstyrets ansvarsområde å gjennomgå utbetalinger som er gjort flere år 
tilbake.  

Redegjørelsen henviser til at det både teknisk og praktisk er vanskelig, kostbart og 
tidkrevende å vurdere om påstandene i varselet er sanne. Regnskapssystemet er endret og 
åtte-ti år gammel data er ikke tilgjengelig i dagens regnskapssystem. Dessuten er 
muligheten for å ettergå påstandene små siden varselet er anonymt. Det bemerkes samtidig 
at en kostnadsfordeling som varselet beskriver, normalt ikke skal forekomme.

Avviklingsstyret har konkludert med at en gjennomgang av såpass gamle forhold vil være så 
kostbar og tidkrevende at en eventuell tilbakebetaling ikke vil dekke utgiftene til 
undersøkelsene.  Avviklingsstyret vil ikke forfølge saken videre.

Vurdering
I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 4” Tilsyn og kontroll” fremgår
kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. I departementets merknader til § 4 står det
følgende:

«Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner».

Kontrollutvalget må avgjøre om saken skal undersøkes nærmere basert på den
dokumentasjonen som foreligger.

Slik sekretariatet ser det kan avviklingsstyret ikke vurdere påstandene i varselet da så 
gammel informasjon er svært utilgjengelig og muligens også slettet. At selskapet er under 
avvikling og ikke i drift gjør at ordinære prosedyreregler for behandling av varslingssaker 
vanskelig kan gjøres gjeldende.

Likefult bør alle varsler, også anonyme, behandles og undersøkes. Når det ikke ligger til 
rette for intern varsling, som i denne saken, er kontrollutvalget å anse som en av flere mulige 
kanaler. Når det varsles direkte til kontrollutvalget blir det opp til kontrollutvalget å vurdere 
om saken fremstår så alvorlig at den børe løftets opp på politisk nivå ved å gå videre til 
kommunestyret med den. Imidlertid er det her mange uavklarte spørsmål, hvorpå disse er 
vanskelig å undersøke ytterligere så lenge varselet er anonymt. Undersøkelsesplikten anses 
som oppfylt ved at avviklingsstyret har fått uttale seg i saken.

Sekretariatet kan heller ikke se at kontrollutvalget kan framskaffe dokumentasjon for å 
bekrefte elle avkrefte påstander om uryddig fakturering. 
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Slik sekretariatet vurderer det vil det være opp til den enkelte kommune å avgjøre hvorvidt 
varselet skal forfølges og undersøkes ytterligere, og i så fall måtte fremme krav om 
tilbakebetaling til avviklingsstyret etter bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper. 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta brev fra styreleder i Indre Østfold Datas 
avviklingsstyre til orientering, samt orientere rådmann og ordfører om kontrollutvalgets 
vurdering i saken. Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering 
uten videre oppfølging.
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Saksnr.: 2017/17073
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 202412/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 18.10.2017 17/45

Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme
på kr. 1.100.200,- vedtas

2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2018 oversendes ordfører for videre politisk
behandling j.f. § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

Rakkestad, 11.10.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Spydeberg kommune 2018 

Saksopplysninger
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, gjeldende fra 
01.07.04, omhandler § 18 budsjettbehandlingen.
I nevnte paragraf sies det at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sies det at kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret.
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat tolker forskriften slik at utgifter til kontrollutvalgets 
egen virksomhet og utgifter til kjøp av revisjons- og sekretærtjenester skal innarbeides i 
forslaget.

Budsjettets enkelte elementer:

 Løpende utgifter til kontrollutvalgets ordinære drift. 
 Utgifter til kjøp av revisjonstjenester. 
 Utgifter til kjøp av sekretærtjenester. 

Budsjettet for sekretariatet og revisjonen skal behandles i de respektive representantskap 
27. oktober 2017.

Vurdering
Sekretariatet vurderer det slik at fremlagt forslag er et minimum for at kontrollutvalget skal 
kunne utføre sitt lovpålagte kontrollarbeid på en tilfredsstillende måte, det er lagt opp til5- 6 
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møter i året og vi ser at det er en økende interesse for at de av KUs medlemmer som ønsker 
det skal kunne dra på NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i februar. Dette vurderer 
sekretariatet som hensiktsmessig og nyttig på bakgrunn av flere faktorer. Men de viktigste er 
at konferansen tar opp dagsaktuelle temaer knyttet til arbeidet med kontroll og tilsyn, samt 
gir utvalget påfyll og inspirasjon i sitt videre virke.
Budsjettall for IØKR IKS og IØKUS IKS vedtas i respektive representantskap, innbakt her 
ligger bla. ett forvaltningsrevisjonsprosjekt, en selskapskontroll og løpende 
regnskapsrevisjon, samt kostnader tilknyttet sekretariatets 
forarbeid/saksbehandling/gjennomføring/etterarbeid i forbindelse med kontrollutvalgets 
møtevirksomhet. 

Vedlegg:

Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018 Spydeberg  
Ansvar Art Tekst Budsjett 2017 - 

kontrollutvalg
Regnskap 
2016

Forslag til 
budsjett 

2017

Evt. kommentar 

080
Møte 
godtgjørelse             26 000 26 500

080
Leder 
godtgjøring 12 500 13 000

080
Tapt arbeids 
fortjeneste

099
Arbeidsgiver
avgift 5 500 - 5 600

115 Bevertning 1 000 - 1 000

150
Kurs/ 
opplæring 35 000 27 908,00 35 000

mulighet for alle til å 
dra på KU konferansen

160
Kjøregodtgjø
relse 1 000 - 1 000

375

kjøp av 
revisjonstjen
ester fra 
IØKR IKS 832 273 812 547,00 856 490

375

Kjøp av 
sekretariat 
tjenester fra 
IØKUS IKS 157 606 152 345,00 161 586
Sum 1 070 879 992 800,00 1 100 176

-

Sekretariatet har ikke bedt om regnskapstall fra kommunen i år. Møtegodgjøring er økt med ca 3%.

med forbehold om 
vedtak i respektive 
representantskap 

27/11 
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Saksnr.: 2017/17073
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 201954/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 18.10.2017 17/46

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering. 

Rakkestad, DATO
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Vurdering
Revisjonen orienterer om sitt arbeid.
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Saksnr.: 2017/17073
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 201961/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 18.10.2017 17/47

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 11.10.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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