
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
 
Møtedato: 18.10.2017 
Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl.18:45  
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresal 
Fra – til saksnr.: 17/42 -17/47   

 

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: Gry Sjødin Neander og Erik Flobakk  
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida B. Haaby   
Møtende fra revisjonen: Anita D. Aanerød og Svend-Harald Klavestad 
 
 

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

Leder  
Trine Birkelund Tove Blostrupmoen 

   
 

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

 
 

Merknader 

 
Jfr. «Reglement for saksbehandling i politiske organer i Spydeberg kommune» (vedtatt av 
kommunestyret 22.06.2016) tillater kontrollutvalget at tilhørere får ordet før utvalget behandler 
sakslisten, jfr reglementets pkt. 1-5 om «Spydeberg-halvtimen».   
Yngve Brænd fikk ordet før utvalget begynte på sakslisten. 
 
Rådmannen var invitert for å presentere seg og fikk ordet før utvalget begynte på sakslisten. 
 
Sak 17/46 Informasjon fra revisjonen ble behandlet etter sak 17/43 Kartlegging: Myra-Tebo 2. 
gangs behandling, deretter ble sakene behandlet i følgende rekkefølge: 17/45 
Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2018, 17/44 Innkommet sak -
Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer, IØ Data IKS 2. gangs beh og 17/47 Eventuelt. 
 
  



 
 

Kontrollutvalget Spydebergs møte 18.10.2017 
 

Sakliste 
 
   

PS 17/42 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.09.2017  

PS 17/43 Kartlegging: Myra-Tebo  2. gangs behandling  

PS 17/44 Innkommet sak -Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer, IØ Data 
IKS 2. gangs beh. 

 

PS 17/45 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2018  

PS 17/46 Informasjon fra revisjonen  

PS 17/47 Eventuelt  

 

  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 18.10.2017: 

Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 18.10.2017: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.09.2017 godkjennes. 
  



 
 

 

PS 17/43 Kartlegging: Myra-Tebo  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 

Fra 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 

 

  



 
 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 18.10.2017: 

Leder innledet og orienterte om saken og sakens dokumenter. 
Kommunalsjef Erik Flobakk fikk ordet og orienterte om saken. 
Rådmannen svarte på spørsmål. 
Revisjonen svarte på spørsmål. 
 
Turid Fluge Svenneby la fram et forslag til vedtak til drøfting. Etter at utvalget hadde vurdert 
innhold og formuleringer, fremmet Svenneby følgende forslag til vedtak:  
 
1 Kontrollutvalget ser at administrasjonen vil sikre planarbeidet og kostnadsfordeling med 

skriftlige avtaler, avklare ansvarsforhold og endre sine rutiner.  

Administrasjonens tilbakemelding i epost av 02.10.2017 mangler informasjon om hvilke organer 

som har sviktet der vedtak og avtaler mangler. Denne oversikten bes utarbeidet, bl.a. av 

hensyn til fremtidig fordeling av ansvar.  

2 Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding, inneholdende underlag, dokumentasjon og 

godkjennelse av to utsendte fakturaer fra Spydeberg Kommune til UMT AS til sammen kr. 

2 650 930,-. med en redegjørelse for prosess og status for disse. 

Administrasjonen bes orientere utvalget skriftlig om dette til kontrollutvalgets møte 29.11 2017 
 

 Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 
1 

 
Kommestyret ber om at administrasjonen iverksetter tiltak for å: 

 Utarbeide/skjerpe rutiner for kommunikasjon/ informasjon mellom valgte 

ombudsmenn som representerer kommunestyret i ulike verv, og 

kommunestyret. 

 Skjerpe rutiner for attestasjon og utbetalinger 

 Utarbeide rutiner for vurdering av habilitet 

 
Ved tvil om politiske vedtaks lovlighet/ innhold, må saken tilbake til politisk behandling for 
spesifisering. 

 

2 Plan for selskapskontroll for 2017- 2020 endres til å gjelde disse selskapene:  
 

 Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS. 

 Utviklingsselskapet Myra- Tebo AS 

 Indre Østfold Brann og Redning IKS 

 Deltagruppen AS 
 
Utviklingsselskapet Myra-Tebo AS gis prioritet i planen.  

 
Hvis IØKR IKS mot formodning ikke får fullstendig adgang til UMT as` regnskap og nødvendige 
bilag, vil kommunestyret innstille på at Spydeberg kommune som minoritetsaksjonær vil 
forlange gransking etter Aksjeloven § 5-25. 

 
 
Svennebys endringsforslag enstemmig vedtatt. 
  



 
 

 Kontrollutvalget Spydebergs vedtak og innstilling 18.10.2017: 

 
1 Kontrollutvalget ser at administrasjonen vil sikre planarbeidet og kostnadsfordeling med 

skriftlige avtaler, avklare ansvarsforhold og endre sine rutiner.  

Administrasjonens tilbakemelding i epost av 02.10.2017 mangler informasjon om hvilke organer 

som har sviktet der vedtak og avtaler mangler. Denne oversikten bes utarbeidet, bl.a. av 

hensyn til fremtidig fordeling av ansvar.  

2 Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding, inneholdende underlag, dokumentasjon og 

godkjennelse av to utsendte fakturaer fra Spydeberg Kommune til UMT AS til sammen kr. 

2 650 930,-. med en redegjørelse for prosess og status for disse. 

Administrasjonen bes orientere utvalget skriftlig om dette til kontrollutvalgets møte 29.11 2017 
 

 Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 
1 

 
Kommestyret ber om at administrasjonen iverksetter tiltak for å: 

 Utarbeide/skjerpe rutiner for kommunikasjon/ informasjon mellom valgte 

ombudsmenn som representerer kommunestyret i ulike verv, og 

kommunestyret. 

 Skjerpe rutiner for attestasjon og utbetalinger 

 Utarbeide rutiner for vurdering av habilitet 

 
Ved tvil om politiske vedtaks lovlighet/ innhold, må saken tilbake til politisk behandling for 
spesifisering. 

 

2 Plan for selskapskontroll for 2017- 2020 endres til å gjelde disse selskapene:  
 

 Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS. 

 Utviklingsselskapet Myra- Tebo AS 

 Indre Østfold Brann og Redning IKS 

 Deltagruppen AS 
 
Utviklingsselskapet Myra - Tebo AS gis prioritet i planen.  

 
Hvis IØKR IKS mot formodning ikke får fullstendig adgang til UMT as` regnskap og nødvendige 
bilag, vil kommunestyret innstille på at Spydeberg kommune som minoritetsaksjonær vil 
forlange gransking etter Aksjeloven § 5-25. 

 

  



 
 

PS 17/44 Innkommet sak -Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer,  
IØ Data IKS 2. gangs beh. 

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 

Fra 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. 

  
 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 18.10.2017: 

Leder innledet. 
Vedtak som innstilt.  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 18.10.2017: 

  
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.  
 

  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 18.10.2017: 

Sekretariatet orienterte om budsjett for kontroll og tilsyn.  
 
Trine Birkelund fremmet forslag om følgende tillegg til vedtaket: 

 
Forutsatt at kommunestyret vedtar å utsette frist for levering av forvaltningsrevisjonsprosjekt, 
videreføres bevilgning på kr 177 000 til tilleggsbestilling av forvaltningsrevisjonsrapport til 
2018. 
 
Birkelunds endringsforslag enstemmig vedtatt.  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak og innstilling til kommunestyret 18.10.2017: 

 
1. Budsjett for kontroll og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme 

på kr. 1.100.200,- vedtas. 
 

2. Forutsatt at kommunestyret vedtar å utsette frist for levering av 
forvaltningsrevisjonsprosjekt, videreføres bevilgning på kr 177 000 til tilleggsbestilling av 
forvaltningsrevisjonsrapport til 2018. 
 

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

 

  



 
 

PS 17/46 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 18.10.2017: 

 
Revisjonen la fra fram e-post fra distriktsrevisor og orienterte om 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlige anskaffelser/rutiner for 
internkontroll/Dokumentasjon» og at prosjektet ikke lar seg realisere innenfor oppsatt frist. 
 
Sekretariatet fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.  
 
Kontrollutvalget informerer kommunestyret om at det ikke lar seg gjøre å legge fram 
forvaltningsrevisjonsrapport om «Offentlige anskaffelser/rutiner for 
internkontroll/Dokumentasjon» til den angitte frist. 
Rapport kan ventes å leveres til kontrollutvalgets januarmøte i 2018. 
 
Sekretariatets endringsforslag enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 18.10.2017: 

 
Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.  
 
Kontrollutvalget informerer kommunestyret om at det ikke lar seg gjøre å legge fram 
forvaltningsrevisjonsrapport om «Offentlige anskaffelser/rutiner for 
internkontroll/Dokumentasjon» til den angitte frist. 
Rapport kan ventes å leveres til kontrollutvalgets januarmøte i 2018. 

 
 

  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 18.10.2017: 

 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende forslag til vedtak: 
 

1 Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å orientere om virksomheten på «Vollene 
gård», samt om rutiner og ordninger for salg av utstyr og inventar fra «Vollene gård». 

 
2 Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å orientere om kommunens 

bilavtaler/leasingavtaler og rutiner for håndtering av disse. 
 

 
Enstemmig vedtatt.  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 18.10.2017: 

 
1 Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å orientere om virksomheten på «Vollene 

gård», samt om rutiner og ordninger for salg av utstyr og inventar fra «Vollene gård». 
 

2 Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å orientere om kommunens 
bilavtaler/leasingavtaler og rutiner for håndtering av disse. 

 

 


