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Saksnr.: 2018/4603 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 68808/2018 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 24.05.2018 18/8 

 
 
Protokoll fra kontrollutvalget 14.02.2018 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalget 14.02.2018 godkjennes 

 
  

 
Rakkestad, 27.03.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 14.02.2018 

Vurdering 
Møteprotokoll legges fram for godkjenning. 
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Saksnr.: 2018/4603 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 68646/2018 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 24.05.2018 18/9 

 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2017 for Spydeberg kommune som 

vist i vedlegg 1 til saken. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 sendes kommunestyret med kopi til 

formannskapet. 
  

Rakkestad, 16.05.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

Vedlegg 
 Uavhengig revisors beretning 2017, datert 16.05.2018  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgets utkast til uttalelse til årsregnskap 2017 for Spydeberg kommune – 

ETTERSENDES 
 Oppsummering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen 2017 - ETTERSENDES 
 Årsregnskap Spydeberg kommune 2017 
 Årsberetning Spydeberg kommune 2017 

 

Saksopplysninger 
Det følger av kommuneloven § 48 at kommunen hvert kalenderår skal utarbeide 
årsregnskap og årsberetning. I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for 
kommuner og fylkeskommuner, skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, 
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. I årsberetning fra 
kommunen skal det blant annet skal gis opplysninger om forhold som er viktige for å 
bedømme kommunens stilling og resultat. 
 
Jf.  forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 4 skal kontrollutvalget 
påse at kommunes årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en 
betryggende måte. Forskriftens § 7 sier videre at når kontrollutvalget er blitt forelagt 
revisjonsberetningen fra revisor, skal kontrollutvalget avgi uttalelse til årsregnskapet før det 
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vedtas i kommunestyret Uttalelsen avgis til kommunestyret og kopi av uttalelsen skal sendes 
formannskapet. 
 
 
Gjeldende tidsfrister for regnskapsavleggelsen, årsrapport og revisjonsberetning: 
 

 Kommunens årsregnskap skal være avlagt innen 15. februar året etter regnskapsåret 
 Kommunens årsrapport utarbeides innen 31. mars 
 Revisors beretning skal avgis innen 15. april 
 Kommunestyret skal behandle årsregnskapet innen 1. juli 

 

Vurdering 
Revisjonsberetningen er avlagt 16. mai 2018, uten presiseringer, men med en merknad 
under «Andre forhold». Merknaden vil tas inn i uttalelsen.  
 
Sekretariatet har ikke mottatt regnskap og årsberetning fra kommunen ved utsendelse av 
saksdokumentene. Sekretariatet har derfor ikke hatt tilstrekkelig grunnlag til å lage et forslag 
til uttalelse. Forslag til uttalelse til årsregnskapet ettersendes så fort endelig rettet 
årsregnskap / årsrapport foreligger. Kontrollutvalgsmøtet er allerede utsatt en gang i påvente 
av nødvendig dokumentasjon. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bygge sin uttalelse på revisjonsbrevet fra Indre 
Østfold Kommunerevisjon IKS, revisors beretning i tillegg til regnskapet og årsberetningen. 
 
Revisjonen vil være til stede i møtet og kan om ønskelig besvare eventuelle spørsmål fra 
utvalget. Sekretariatet anbefaler utvalget å benytte seg av denne muligheten.  
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Saksnr.: 2018/4603 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 68872/2018 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 24.05.2018 18/10 

 
 
Orienteringssak - ny personvernlovgivning 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Rådmannens redegjørelse om ny personvernlovgivning tas til orientering.  
  

 
Rakkestad, 27.03.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 
Sammendrag 
I forbindelse med at det trer i kraft nye personvernregler fra mai 2018, ønsket 
kontrollutvalget å invitere rådmannen til kontrollutvalgets for å orientere om kommunens 
arbeid for å implementere forordningen i virksomheten.  
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 14.02.2018: 
Kontrollutvalget inviterer rådmannen til kontrollutvalgets møte 09.05.2018 for å orientere om 
kommunens arbeid for å implementere Eus forordning om personvern i kommunens 
virksomhet. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/ 
 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering. 
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Saksnr.: 2018/737 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 70858/2018 
Klassering: 515/123 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 24.05.2018 18/11 

 
 
Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 1. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune, vedtas 

2. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune oversendes 
kommunestyret til orientering.  

 
Rakkestad, 03.04.18 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune (utkast) 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018  
 Plan for selskapskontroll 2017-2020 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver er beskrevet i kommunelovens §77, forskrift om 
kontrollutvalg og veilederen «Kontrollutvalgsboken». I henhold til forskrift om kontrollutvalg 
skal kontrollutvalget informere kommunestyret om sitt arbeid. Årsmeldingen er i tillegg til 
plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll utvalgets bidrag til å synliggjøre 
kontrollutvalgets rolle og arbeid for kommunestyret og allmenheten i året som har gått.   

Vurdering 
Årsmeldingen er ment å gi et riktig bilde av den aktivitet som har funnet sted i 2017. 
Sekretariatet har laget et utkast på bakgrunn av kommunelovens §77, forskrift om 
kontrollutvalg og kontrollutvalgets protokoller. Det er rom for 
at utvalget kan komme med egne innspill/ord til årsmeldingen om ønskelig. Det vises 
førøvrig til utkastet til årsmelding. 
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Side 1 av 5
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2017

ÅRSMELDING 2017

FRA 

KONTROLLUTVALGET

 I

 SPYDEBERG KOMMUNE
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Side 2 av 5
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2017

1. INNLEDNING
Kontrollutvalgets årsmelding er orientering til kommunestyret om utvalgets 
virksomhet og hvilke saker og oppgaver som er behandlet i 2017.
Årsmeldingen bør sees i sammenheng med vedtatte planer for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

2. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende 
tilsynet med forvaltningen av kommunen. Utvalget skal også påse at 
revisjonen av kommunen fungerer på en betryggende måte (jf. 
kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004). 

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med kommunens selskaper, heleide offentlige 
aksjeselskaper og interkommunale selskaper som kommunen er medeier i. (jf 
kommunelovens § 80). 

Kommunal- og regionaldepartementet har utgitt veilederen 
“Kontrollutvalgsboken” – Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver. Her tas opp 
forhold som kommunestyrets kontrollansvar, kontrollutvalgets arbeid og rolle i 
forhold til kommunestyret, kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen. 
(Hele veilederen finnes her: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/67b3cb9c983a49b2be54e8b932faceb9/kontrollutvalgsboka.pdf )

3. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING
Medlemmer og vararepresentanter i kontrollutvalget velges av 
kommunestyret for fire år og følger valgperioden. Utvalgets leder har møte- 
og talerett i kommunestyret når utvalgets saker blir behandlet (jf. 
Kommuneloven § 77).

Ved valget i september 2015 ble følgende valgt inn i kontrollutvalget for 
perioden 2015-2019:

Navn Funksjon         Personlige 
varamedlemmer 

Turid Fluge 
Svenneby

Leder Ole Kraggerud

Trine Birkelund Nestleder Hans Kristian Greåker

Tove 
Blostrupmoen

Medlem Anne-Beth Hallberg 
Thonerud

Nils Rune Kind Medlem Ole Johannes Egeland

Jan Dirk von Ohle Medlem Kari Heien
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Side 3 av 5
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2017

4. KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM OG INFORMASJONSFLYT
Kontrollutvalget i Spydeberg kommune har i 2017 hatt 9 møter, hvorav 3 
ekstraordinære og de har behandlet 55 saker. Kontrollutvalgets møter er 
offentlige jf. Kommuneloven § 31.
Kontrollutvalgets møter, innkallinger og protokoller blir lagt ut på kommunens 
hjemmeside.

Utvalget har utarbeidet et strategidokument for sin virksomhet i valgperioden 
og vedtar en møteplan for hvert halvår. 
Utvalget har tilbud om å delta på Norges Kommunerevisorforbund sin årlige 
kontrollutvalgskonferanse, som er et viktig forum for faglig påfyll til 
kontrollutvalgsmedlemmene. 

Utover utvalgets medlemmer har Ordfører, sekretariat og revisor møte- og 
talerett i utvalget. 
Administrasjonen inviteres av utvalget ved behov. 

Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget blir dekket av Indre Østfold 
kontrollutvalgssekretariat IKS. Sekretariatets primæroppgave er 
saksbehandling, rådgiving og tilrettelegging. I det løpende arbeidet er 
sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører 
oppgaver på vegne av kontrollutvalget.

5. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER
Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av kommunelovens § 77 og forskrift om 
kontrollutvalg. 

TILSYN MED DEN KOMMUNALE FORVALTNINGEN 
Kontrollutvalget har på grunnlag av revisjonens rapportering og annen 
informasjon ført tilsyn med den kommunale forvaltningen. Herunder ligger 
oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon, 
selskapskontroll og budsjettbehandling.

 
 Kontrollutvalget har i tråd med forskriftenes § 7 avgitt uttalelse til 

kommunestyret for Spydeberg kommunes årsregnskap 2016. (sak 17/24)
 Kontrollutvalget har innstilt på budsjett for kontroll og tilsyn 2018, jf. 

forskriftenes § 18. (sak 17/45)
 Det er behandlet én forvaltningsrapport, to kartleggingsnotat og én 

oppfølgingsrapport i utvalget:
 Forvaltningsrevisjonsprosjekt “Internkontroll», Spydeberg 

kommune sak 17/14)
 Kartleggingsnotat- Vitale AS (sak 17/13)
 Kartlegging – Myra-Tebo AS (sak 17/37, 17/43 og 17/49)
 Oppfølgingsrapport «Organisering av kommunens 

virksomheter» (sak 17/39)

Rapportene er sendt kommunestyret for behandling.
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Side 4 av 5
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2017

 Utvalget har vedtatt to prosjektbeskrivelser: 
 levekår/sosialtjeneste/barnevern/flyktninger. (sak 17/15) 
 offentlige anskaffelser/ rutiner for internkontroll/ 

dokumentasjon (sak 17/34 og 17/38)
 Vedtatt selskapskontroll for 2017 er påbegynt, og vil bli lagt frem for 

utvalget i mai 2018.
 Utvalget har i tråd med regelverket innstilt til bystyret på valg av revisor til 

fellesnemd i forbindelse med kommunereformen (sak 17/17).

Følgende fra administrasjonen har vært i kontrollutvalgets møter for å 
orientere om temaer utvalget har bedt om:

Tema Orientert av: Saksnr.
Budsjett 2017 Rådmann v/kommunalsjef Hilde 

Dybedahl
17/2

Organisering av kom. 
virksomheter

Rådmann v/kommunalsjef H. 
Dybedahl

17/3

Innkjøp og 
anskaffelsesrutiner

Rådmann Heidi Vildskog og 
kommunalsjef H. Dybedahl

17/7

Anskaffelser Vitalegruppen 
AS

Rådmann H. Vildskog, kommunalsjef 
H. Dybedahl og økonomisjef Mette 
Mysliwski

17/10, 
17/12

Lønns- og personalstrategi, 
og etterlønn

Rådmann H. Vildskog og personalsjef 
Ingrid Helland

17/23

Status Vitalesaken Kons. Rådmann Erik Flobakk 17/36
Rutiner og praksis vedr. svar 
på henvendelser fra 
innbyggerne, herunder 
journalføring og arkivering

Kons. Rådmann Erik Flobakk 17/36

Myra-Tebo AS Rådmann Gry Sjødin Neander og 
kommunalsjef Erik Flobakk

17/43

Lysernprosjektet Rådmann G. S. Neander og 
kommunalsjef E. Flobakk

17/50

Vollene Gård Rådmann G. S. Neander og 
kommunalsjef E. Flobakk

17/51

Bil og leasingavtaler Rådmann G. S. Neander og 
kommunalsjef E. Flobakk

17/52

TILSYN MED REVISJONEN 
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS er revisor for Spydeberg kommune. 
Kontrollutvalget har holdt seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet 
og arbeid. Oppfølgingen av revisjonens løpende arbeid foregår ved muntlige 
og skriftlige orienteringer fra oppdragsrevisor i kontrollutvalgsmøtene. 
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende saker skriftlig i forbindelse med 
sitt «påseer» ansvar: 

 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet
 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017
 Overordnet revisjonsstrategi 2017
 Framdriftsplan forvaltningsrevisjon for 2017
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Side 5 av 5
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2017

6. ØVRIG
Kontrollutvalget har, i tillegg til ordinære og lovpålagte saker, behandlet 
følgende innkomne saker:

 Helsehuset – IØ medisinske kompetansesenter IKS (sak 17/18).
 Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer, IØ Data IKS (sak 17/28 og 

17/44)
 «UMT AS Spydeberg kommunes engasjement» (sak 17/29 og 17/33)
 Rutiner for godtgjøring av folkevalgte (sak 17/30)

Spydeberg xx. 2018

xx
Kontrollutvalgets leder

(sign.) 
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Saksnr.: 2018/4603 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 67847/2018 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 24.05.2018 18/12 

 
 
Eierskapskontroll - Indre Østfold lokalmedisinske kompetansesenter IKS 

 

Vedlegg Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret: 
1. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll i «Indre Østfold lokalmedisinske 

kompetansesenter IKS» til orientering. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 Kommunestyret tar rapport om eierskapskontroll av «Indre Østfold 

lokalmedisinske kompetansesenter IKS» til orientering. 
 Revisjonen presenterer 16 anbefalinger i rapporten for å fremme bedre 

eierstyring. Kommunestyret ber administrasjonen om å iverksette revisjonens 
anbefalinger slik at det etableres hensiktsmessige rutiner som legger til rette for 
utøvelse av godt kommunalt eierskap. 

  
Rakkestad, 26.03.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 
 

 Rapport Eierskapskontroll Spydebergkommune «Indre Østfold lokalmedisinske 
kompetansesenter IKS» 2017 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Plan for selskapskontroll 2017-2020 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret i Spydeberg har vedtatt at det skal gjennomføres 
selskapskontroll i Indre Østfold lokalmedisinske kompetansesenter IKS. 
 
Selskapskontrollen er gjennomført som eierskapskontroll, det vil si som en 
undersøkelse/kontroll av hvordan kommunen ivaretar sine eierinteresser i selskapet. 
 
Revisjonen har i eierskapskontrollen arbeidet etter følgende problemstilling: 
 
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

- Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine 
eierinteresser? 

- Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 
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Utøves kommunes eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse?  
 
Revisjonen skriver at selskapskontrollen «er en vurdering av om virksomheten styres etter 
eierens formål» og videre at den er en «[...] vurdering av om eierne har etablert 
tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. 
En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller således utenfor 
denne kontrollen».  
 
Kontrollen er gjennomført ved gjennomgang av informasjon fra foretaksregisteret og andre 
åpne kilder, samt innhentet dokumentasjon fra eiere, styret og kommunens administrasjon. 
Revisjonen har herunder kontrollert vedtekter, eierskapsmelding, vedtatte strategier, 
styreinstruks og rapportering mellom selskap og den enkelte eier. Det har også vært avholdt 
oppstartsmøte med selskapets ledelse og daglig leder har besvart spørreskjema. Selskapets 
styre har besvart egenerklæringsskjema. Fire av de syv eierne har besvart egenerklæringen.  
 
Revisjonen har funnet at Spydeberg kommune «[...] ikke har etablert optimale rutiner og 
praksis for å sikre et aktivt og godt kommunalt eierskap i tråd med de anbefalingene KS har 
gitt for god eierstyring».  Revisjonen beskriver en rekke funn og fremmer 16 anbefalinger til 
kommunen. De enkelte funn, vurderinger og anbefalinger er utførlig beskrevet i rapporten. 
 
Rapporten har vært til høring hos selskapets ledelse og hos kommunen ved ordfører. Daglig 
leders tilbakemelding følger som vedlegg til rapporten, ordfører har ikke gitt tilbakemelding. 
 
Vurdering 
Kommuneloven pålegger kontrollutvalget ansvaret for at det gjennomføres selskapskontroll. 
Etter sekretariatets vurdering er selskapskontrollen gjennomført som eierskapskontroll i tråd 
med kommuneloven §§ 77 og 80 og forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. Rapporten er 
gjennomført i tråd med vedtatt plan for selskapskontroll, vedtatt av kontrollutvalget 
30.11.2016 og kommunestyret 09.02.2017. 
 
Kommunestyret har det overordnede ansvaret for kommunal virksomhet som er lagt ut til et 
kommunalt eid selskap. For å sikre demokratisk kontroll og for å utøve godt eierskap er 
kunnskap og oppmerksomhet rundt eierskapspolitikk hos de folkevalgte sentralt. Således 
trenger de folkevalgte kunnskap om selskapet og informasjon driften.   
 
Kommunenes tilknytning til regionens interkommunale samarbeid er flere steder oppe til 
vurdering i forbindelse med kommunereformen. Etter sekretariatets vurdering bør 
kommunens eieransvar ha særlig fokus nettopp i forbindelse med kommunesammenslåing. 
Slik vi ser det kan usikkerhet rundt eierstruktur og selskapsform fort flytte fokus fra å utøve 
eierskap til et mer organisatorisk perspektiv. Eierkommunene har et felles ansvar for at det 
kontinuerlig føres demokratisk styring og å legge til rette for at fokus er på 
tjenesteproduksjon, parallelt med arbeidet rundt organisatorisk løsning. I NKRFs sjekkliste 
om kommunereform står det på side seks: «Videre bør kontrollutvalget bidra til at fokuset på 
internkontroll, interkommunalt samarbeid, eierstyring mv er på plass både i forhold til ny 
kommune, men også i gammel kommune, inntil denne opphører». 
 
På bakgrunn av rapportens vurderinger og konklusjoner anbefaler sekretariatet at 
kontrollutvalget, utover å ta rapporten til orientering, innstiller til kommunestyret om å be 
administrasjonen etablere hensiktsmessige rutiner for å sikret at kommunalt eierskap i 
Spydeberg utøves i tråd KS’ anbefalinger om god eierstyring. Kontrollutvalget anbefales å 
innstille på at kommunestyret ber administrasjonen å iverksette revisjonens anbefalinger. 

16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



    
Saksnr.: 2018/4603 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 81111/2018 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 24.05.2018 18/13 

 
 
Informasjon fra revisjonen 

 

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

 
Rakkestad, 16.04.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 
 

 Status framdrift forvaltningsrevisjon, sortert på kommune 
 

Saksopplysninger 
Revisjonen orienterer om sitt arbeid og legger fram framdriftsplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjekter, oppfølgingsrapporter og selskapskontroller 2018-2019.  
 
Det framgår av kontrollutvalgsforskriften § 9 at kontrollutvalget skal påse at kommunen årlig 
er gjenstand for forvaltningsrevisjon. Videre skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets 
vedtak i behandling av forvaltningsrevisjoner følges opp, jfr § 12.  Jfr. § 13 kal 
kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i 
selskaper.   
 
For Spydeberg sin del er det i perioden lagt opp til følgende leveranser: 
 

 Forvaltningsrevisjonsrapport: Levekår/sosialtjenetste/barnevern/flyktninger, 2019 
 Selskapskontroll: Myra Tebo, høst 2018 

 
 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saken til orientering.  
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Saksnr.: 2018/4603 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 71034/2018 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 24.05.2018 18/14 

 
 
Orienteringssak: Skatteoppkreverens årsrapport/årsregnskap og 
Skatteetatens kontrollrapport for 2017 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Skatteoppkreverens årsrapport 2017, inkludert skatteregnskapet og Kontrollrapport 

2017 fra Skatteetaten tas til orientering. 
 

  
 
Rakkestad, 03.04.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 Skatteoppkreverens årsrapport 2017, inkludert skatteregnskapet for 2017 
 Kontrollrapport 2017, fra Skatteetaten, Skatt Øst 

Saksopplysninger 
Ansvaret for revisjonen av skatteregnskapet ligger til Riksrevisjonen. Kontrollutvalget har 
derfor ingen pålagt, formell oppgave med å behandle skatteregnskapet eller 
skatteinnfordringen som funksjon. Imidlertid er skatteinnfordring en sentral oppgave for 
kommunene og det kan derfor være relevant for kontrollutvalget å ha oversikt over 
kommunens arbeid på området. 
 
I likhet med tidligere år har skatteoppkreveren lagt frem årsrapport for hele området. I 
henhold til instruks plikter skatteoppkrever å gi kommunestyret de opplysninger og oppgaver 
som er nødvendig for tilsyn med den kommunale forvaltningen. I rapporten vises 
utviklingstrekk og nøkkeltall med utfyllende kommentarer. 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar skatteoppkreverens årsrapport for 2017 og 
Skatteetatens kontrollrapport for 2017 til orientering. 
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Saksnr.: 2018/4603 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 68843/2018 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 24.05.2018 18/15 

 
 
Eventuelt 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
  Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
  

 
Rakkestad, 27.03.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
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