
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
Møtedato: 24.05.2018,  
Tidspunkt: fra kl. 16.00 til kl. 19:00 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresal 
Fra – til saksnr.: 18/8 – 18/15  
 
MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 
Turid Fluge Svenneby, Leder X  
Trine Birkelund X 

 

Tove Blostrupmoen, meldt forfall  Anne-Beth Thonerud 
Arve Martinsen X  
Jan Dirk von Ohle X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5. 
 
Møtende fra administrasjonen: Økonomisjef Kristian F. Larsen, personvernombud Ronny 
Olsen og rådmann Gry Sjødin Neander 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida B. Haaby   
Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad og Frank Willy Larsen 
 
 

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

Leder  
Trine Birkelund Tove Blostrupmoen 

   
 

……………………. ……………………. 
Arve Martinsen Jan Dirk von Ohle 

Merknader 
Sak 18/12 ble behandlet først, deretter sak 18/10. Deretter ble sakene behandlet etter 
sakslisten. 
  
Kontrollutvalget Spydebergs møte 24.05.2018 
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PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 24.05.2018: 
 
Ingen merknader til protokollen. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 24.05.2018: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalget 14.02.2018 godkjennes 

 
  

 
  



 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 24.05.2018: 
Leder innledet og ga ordet til rådmann ved økonomisjef Kristian F. Larsen som orienterte. 
 

- Netto driftsresultat – bedre enn i justert budsjett 
- Fokus på kostnadsmoderasjon 
- Mindreforbruk på de fleste kommunalområdene 
- Rammetilskudd 
- Høyere skatteinngang 
- Renter og pensjon 
- Positivt premieavvik 
- Økonomiske handlingsregler: Avsetning til disposisjonsfond nærmer seg grønn sone 
- Kulturelle skolesekken – manglende rapportering  

 
Utvalget stilte spørsmål til rådmann og revisjonen. 
 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 24.05.2018: 
 
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. 
  

 
  



 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 24.05.2018: 
Rådmann ved personvernombud Ronny Olsen orienterte om kommunens arbeid med å 
implementere forordningen. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 24.05.2018: 
  
 Rådmannens redegjørelse om ny personvernlovgivning tas til orientering.  
  

 
  



 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 24.05.2018: 
 
Vedtak som innstilt.  
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 24.05.2018: 
 1. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune, vedtas 

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

 
 
  



 

PS 18/12 Eierskapskontroll - Indre Østfold lokalmedisinske 
kompetansesenter IKS 

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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 24.05.2018: 
 
Leder innledet og ga ordet til revisjonen som orienterte. 
 

- Hva selskapskontroll er  
- Pålagt å gjennomføre selskapskontroll 
- Rutiner og systemer som ivaretar eierskapet etter hensikten 
- «Demokratikontroll»: Ved å flytte eiendeler og tjenesteproduksjon ut av kommunen 

øker faren for å miste demokratisk kontroll. Ekstern tjenesteproduksjon forutsetter at 
systemer og rutiner er på plass 
 

Anbefalinger:  
- Spydeberg har ikke optimale systemer og rutiner 
- Eierskapsmeldinger – anbefales utarbeidet årlig (oversikt over kommunens eiendeler) 
- Eierstrategier – hva er tanken bak eierskapet. Hver kommune må ha hver sine 

eierskapsstrategier, men også sammen med de øvrige eierne.  
 

- Manglende dokumentasjon og manglende strategi 
 
Vedtak som innstilt. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak og innstilling 24.05.2018: 
 
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. 

 



 

PS 18/13 Informasjon fra revisjonen 

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

 
Rakkestad, 16.04.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 24.05.2018: 
 
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 avstemningen.   
Lukking av møtet ble enstemmig vedtatt, jfr. kommuneloven § 31 nr. 2 jfr. 
forvaltningsloven § 13 nr. 1.  
Vedtak: Kontrollutvalget vedtar å lukke møtet i sak 18/13. 
 
Møtet ble åpnet etter forhandlingene.  
  
Revisjonen orienterte om revisjonsoppdragene for Spydeberg: 

- Regnskapsrevisjon  
- Forvaltningsrevisjon 
- Oppfølgingsrapport «Kvalitetslosen» 
- Eierskapskontroll Myra Tebo as 

 
Internt IØKR IKS 

- Stillingsannonse ute, søker etter autorisert/statsautorisert revisor 
- Ser på ny finansieringsmodell som tar høyde for risiko/god internkontroll i 

selskapsavtalen ifm endringer i eierstruktur  
 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak:  
Revisjonen har forelagt et nummerert brev for kontrollutvalget. Kontrollutvalget ber 
sekretariatet legge fram brevet i egen sak for kontrollutvalget når administrasjonens 
tilbakemelding på brevet foreligger. 
 
Sekretariatets innstilling med Svennebys tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 24.05.2018: 
  
1 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering. 

 
2 Revisjonen har forelagt et nummerert brev for kontrollutvalget.  

Kontrollutvalget ber sekretariatet legger fram brevet i egen sak for kontrollutvalget når 
administrasjonens tilbakemelding på brevet foreligger. 
 

 



 

PS 18/14 Referatsak: 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 24.05.2018: 
 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 24.05.2018: 
  
 Skatteoppkreverens årsrapport 2017, inkludert skatteregnskapet og Kontrollrapport 

2017 fra Skatteetaten tas til orientering. 
 

  
 
 
  



 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 24.05.2018: 
 
Turid Fluge Svenneby fremmet to forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere rådmannen til å orientere om status i sak 
internkontroll/arkivering til samme møte som oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
om «Kvalitetslosen» skal til behandling. 

 
 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen legge fram revidert byggeregnskap tråd med vedtak 
29.11.2017 PS 17/50 Orienteringssak – Lyserenprosjektet: «Kontrollutvalget ber 
revisjonen legge fram prosjektregnskapet for prosjektet når det foreligger». 
Revisjonens orientering bør inneholde en gjennomgang av sluttregnskapet eller 
totalregnskapet på trykkavløpet, byggeregnskapet og om overføringsledning til Hobøl 
vannverk.  

 
Sekretariatet fremmet følgende forslag til vedtak: 
 

3. Neste møte utsettes, møtedager for høst/vinter 2018 fastsettes til  
 19.09.2018 kl. 14:00  
 21.11.2018 kl. 16:00 

 
Alle forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak/innstilling 24.05.2018: 
 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere rådmannen til å orientere om status i sak 
internkontroll/arkivering til samme møte som oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
om «Kvalitetslosen» skal til behandling. 

 
2. Kontrollutvalget ber revisjonen legge fram revidert byggeregnskap tråd med vedtak 

29.11.2017 PS 17/50 Orienteringssak – Lyserenprosjektet: «Kontrollutvalget ber 
revisjonen legge fram prosjektregnskapet for prosjektet når det foreligger». 
Revisjonens orientering bør inneholde en gjennomgang av sluttregnskapet eller 
totalregnskapet på trykkavløpet, byggeregnskapet og om overføringsledning til Hobøl 
vannverk.  

 
3. Neste møte i kontrollutvalget går ut av møteplan, møtedager for høst/vinter 2018 

fastsettes til:  
 19.09.2018 kl. 14:00  
 21.11.2018 kl. 16:00 


