
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
Møtedato: 29.11.2017,  
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17:50 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.:  17/48 – 17/55  

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Turid Fluge Svenneby, 
Leder 

X  

Trine Birkelund X 
 

Tove Blostrupmoen X 
 

Nils Rune Kind, forfall X Ole Johannes Egeland, 
innkalt og møtt 

Jan Dirk von Ohle X  

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

……………………. ……………………. ……………………. 
Turid Fluge Svenneby 
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Merknader 
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PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 29.11.2017: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.10.2017 godkjennes. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 29.11.2017: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.10.2017 godkjennes. 
 

  



 
 

PS 17/49 Myra-Tebo 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. 
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. 

 

  



 
 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 29.11.2017: 

Kontrollutvalgets leder ba om at en habilitetsvurdering av varamedlem Ole Johannes Egeland 
jfr. forvaltningsloven § 6 b.  Utvalget fant ikke Egeland inhabil til å behandle saken, jfr 
forvaltningsloven § 6 fjerde ledd. 
 
Leder innledet og ga ordet til rådmannen Gry Sjødin Neander og kommunalsjef Erik Floakk 
som orienterte i saken. 

- Har vært manglende kommunikasjon, både mellom politisk nivå og utbygger og mellom 
administrasjonen og UMT AS. 

- Utfordringer med å realisere eiendommen, vanskelig å tidfeste når salg kan realiseres. 
- Regnskapsmessig og økonomisk jobbes det med avklaringer med hensyn til utsendte 

fakturaer og forfallsdato på kravet.  
- Det jobbes med å oppdatere og inngå/avklare avtaler mellom kommunen og UMT AS 

 
Svenneby fremmet følgende endringsforslag:  
Fremlagt dokumentasjon og muntlig informasjon tas til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Ord til saken:  
Svenneby 
Birkelund 
Egeland 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 29.11.2017: 

Fremlagt dokumentasjon og muntlig informasjon tas til orientering. 
 

  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 29.11.2017: 

Leder innledet og ga ordet til rådmannen v/ Erik Flobakk som orienterte:  
 

- Noen grunneiere har gått sammen for juridisk vurdering/erstatningskrav 
- Prøver å få til avtale før det tas rettslige skritt. 
- Ingen stor økonomisk utfordringen for kommunen, Veidekke har ansvar for 

utbetalingen dersom det blir uoverensstemmelser/erstatningskrav 
- Iht til avtale med grunneiere skal Veidekke dekke kostnader, kommunen er 

«mellommann» i forhandlingene 
- Oppgjør mellom kommunen og Veidekke: Kommunen har holdt igjen en sum vedr 

grunnarbeidene, men oppgjør er foretatt iht kontrakt.  
- Tilleggskostnader: når flere har koplet seg på, utgift pr påkobling 
- Påløpte uforutsette kostnader er viderefakturert Veidekke hvis Veidekke har ansvaret 

for området/kostnaden 
- Selvkostområde 

 
Svenneby fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kontrollutvalget ber revisjonen legge fram prosjektregnskapet for prosjektet når det foreligger. 
 
Sekretariatets innstilling med Svennebys tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Ord til saken: 
Svenneby 
Birkelund 
Egeland 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 29.11.2017: 

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering 
Kontrollutvalget ber revisjonen legge fram prosjektregnskapet for prosjektet når det foreligger. 
 
 

  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 29.11.2017: 

Leder innledet og ga ordet til rådmannen v/ Erik Flobakk som orienterte om virksomheten og 
aktivitetene på Vollene gård. 
 

- Salg av «ATV’er», pga kjøringen på Vollene ikke var lovlig/godkjent. 
- Solgt til takst etter verdivurdering 
- Beholdt en ATV som brukes til drift og vedlikehold 

 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende tilleggsforslag:  
Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å orientere om salg av firehjulinger fra Vollene gård i 
neste kontrollutvalgsmøte. 
 
Sekretariatets innstilling med Svennebys tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  
 
Ord til saken: 
Svenneby 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 29.11.2017: 

Informasjonene tas til orientering. 
Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å orientere om salg av firehjulinger fra Vollene gård i 
neste kontrollutvalgsmøte.  



 
 

 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 29.11.2017: 

Leder innledet og ga ordet til rådmannen v/Erik Flobakk som orienterte  
 

- Til ulike typer biler er det ulike leverandører.  
- Inneværende avtaler løper til 01.10.2018 
- Kjøretøy kan ikke benyttes av ansatte utover arbeidstid. Elektronisk kjørebok og   
GPS.  
- Unntak for «Teknisk» som har to biler til døgnvakttjeneste. 
- Når leasingavtalen går ut, leveres bilen tilbake. 
- Innkjøpskontoret Askim/Eidsberg vurderer avtalen i 2018.  

 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 29.11.2017: 

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering 
 
 

  



 
 

PS 17/53 Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2018 

Kontrollutvalgssekretariatets 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 29.11.2017: 

Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 29.11.2017: 

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 
 
 
 

 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 29.11.2017: 

Leder innledet og ga ordet til revisjonen som orienterte: 
- Regnskapsrevisor skal slutte – internt engasjement går over i fast stilling, lyser ut 

engasjement 
- Langtidssykemeldinger– ansatt internt samt lyst ut engasjement  
- Fagansvarlig forvaltningsrevisor skal slutte 
- Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Godt samarbeid med kommunen og med kontaktperson 
- Delta AS  
- Selskapskontroll Myra—Tebo, oppstart i januar.  
- Prosjektbeskrivelse  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 29.11.2017: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering. 
 
 



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 29.11.2017: 

- Leder orienterte fra IØKUS’ kontrollutvalgsledermøte 27.01.17 
  

- 26/2-17 kl. 16:00 i Askim: Fellesmøte for alle kontrollutvalgene tilknyttet nye Indre 
Østfold kommune  

 
- Påmelding NKRFs kontrollutvalgskonferanse 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 29.11.2017: 

Ikke vedtak i sak 

 


