
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Spydeberg

Møtested:      Spydeberg kommune, møterom kommunestyresalen
Tidspunkt: 29.11.2017 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, 22.11.17

Turid Fluge Svenneby
Leder
(Sign.)
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Saksnr.: 2017/17075
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 220620/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 29.11.2017 17/48

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.10.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.10.2017 godkjennes.

Rakkestad, 25.10.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 18.10.2017.

Vurdering
Møteprotokoll 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
Kontrollutvalget Spydeberg 29.11.2017 17/49

Myra-Tebo AS 3. gangs behandling

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1 Fremlagt dokumentasjon tas til orientering
2 Saken legges fram til drøfting slik at vedtak kan fattes.

Rakkestad, 22.11.2017
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.
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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

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 18.10.2017:
Leder innledet og orienterte om saken og sakens dokumenter.
Kommunalsjef Erik Flobakk fikk ordet og orienterte om saken.
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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.
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 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.

Vedlegg
 Ettersendes 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 PS 85/27, kommunestyremøte 21.09.2017
 PS 17/37, kontrollutvalg 06.09.2017 
 PS 17/43, kontrollutvalg 18.10.2017
 E-post med vedlegg, datert 02.10.2017 fra kommunalsjef Erik Flobakk
 Korrigert Kartleggingsnotat fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, datert 

15.09.2017: Spydeberg kommune, Myra – Tebo
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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. Kartlegging ble 
bestilt til 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».

Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets innstilling fra 2.gangs behandling i møte 
02.11.2017. Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets innstilling, med tilleggsvedtak om at 
UMT’s tilbud om innsyn til selskapskontroll aksepteres.

Saksopplysninger
Sekretariatet har pr. 22.01.2017 ikke mottatt dokumentasjonen som ble etterspurt i vedtaket, 
dette ettersendes når det foreligger. 

Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta etterspurt dokumentasjon til orientering. Utover 
dette legges det ikke fram forslag til vedtak, da etterspurt dokumentasjon foreløpig ikke er 
mottatt av sekretariatet. 
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Saksnr.: 2017/17075
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 240593/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 29.11.2017 17/50

Orienteringssak - Lyserenprosjektet

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering

Rakkestad, 21.11.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
Utvalget har holdt seg orientert om prosjektet med trykkavløp mm rundt Lyseren siden april 
2016.  

Vedlegg
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
- Protokoll 27.04.2016, sak 16/12 Eventuelt pkt. 2.
- Protokoll 15.06.2016, sak 16/15 Orienteringssak- Totalentreprisen til Veidekke.
- Protokoll 21.09.2016, sak 16/21 Rådmannens redegjørelse for Lyserenprosjektet i 

kommunestyrets møte 15.09.2016.

Saksopplysninger
I kontrollutvalgets møte 06.09.2017 ble følgende vedtak fattet i sak 17/41 Eventuelt:

«Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å orientere om situasjonen rundt 
Lyserenprosjektet i kontrollutvalgets neste møte»

Vurdering
Sekretariatet anbefaler utvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering 
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Saksnr.: 2017/17075
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 240807/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 29.11.2017 17/51

Orienteringssak - Vollene Gård

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering

Rakkestad, 21.11.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen 

Saksopplysninger
Kontrollutvalget fattet i sitt møte 18.10.2017 sak 17/47 Eventuelt pkt. 1., følgende vedtak:

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».

Invitasjon er sendt administrasjonen pr. mail 26.10.2017.

Vurdering
Sekretariatet anbefaler utvalget å ta rådmannens redegjørelse i saken til orientering.
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Saksnr.: 2017/17075
Dokumentnr.: 7
Løpenr.: 240822/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 29.11.2017 17/52

Orienteringssak - Bil- og leasingavtaler

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering

Rakkestad, 21.11.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen 

Saksopplysninger
Kontrollutvalget fattet i sitt møte 18.10.2017 sak 17/47 Eventuelt pkt. 2, følgende vedtak:

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

Invitasjon er sendt administrasjonen pr. mail 26.10.2017.

Vurdering
Sekretariatet anbefaler utvalget å ta rådmannens redegjørelse i saken til orientering.
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Saksnr.: 2017/17075
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 235014/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 29.11.2017 17/53

Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2018Kontrollutvalgssekretariatets 
innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 
virksomhet 1. halvår 2018:

1. møte: onsdag 14. februar kl. 16:00
2. møte: onsdag 9. mai kl. 16:00
3. møte: onsdag 6. juni kl. 16:00

Rakkestad, 13.11.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen 

Saksopplysninger
I henhold til kommuneloven § 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder 
som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter.

Av praktiske grunner innstiller sekretariatet på at utvalget fastsetter møteplan for hvert 
halvår.

Det er møteplikt i kontrollutvalgets møter, og evt. gyldig forfall må meldes sekretariatet så 
fort som mulig slik at vara kan innkalles.

Vurdering
Det er i innstillingen foreslått 3 møter for første halvår 2018.  Årshjulet for kontrollutvalget, 
som går fram av strategidokumentet, legger føringer for hvor mange møter kontrollutvalget 
bør holde, samt innholdet i disse.

Når det er foreslått konkrete dager så har dette sammenheng med sekretariatets praktiske 
muligheter til saksbehandling osv., samt forholdet til frister, ferieavvikling m.m.

Utover møtene som er foreslått, er det opp til utvalget å endre tidspunkter, bestemme andre 
møter, eller å avlyse allerede berammede møter.
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Saksnr.: 2017/17075
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 220626/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 29.11.2017 17/54

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 25.10.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Vurdering
Revisjonen orienterer om sitt arbeid.
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Saksnr.: 2017/17075
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 220631/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 29.11.2017 17/55

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Rakkestad, 25.10.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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