
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
Møtedato: 20.09.2018  
Tidspunkt: fra kl. 14.00 til kl. 17:50 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.:  18/16- 18/25  
 
MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 
Turid Fluge Svenneby, 
Leder 

x  

Trine Birkelund X 
 

Tove Blostrupmoen X 
 

Arve Martinsen X  
Jan Dirk von Ohle, meldt 
forfall 

X Kari Heien 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra administrasjonen: Erik Flobakk 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida Haaby   
Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad og Frank Willy V. Larsen 
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Turid Fluge Svenneby 
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PS 18/16 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.05.2018 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalget 24.05.2018 godkjennes 

 
  

 
Rakkestad, 22.06.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 20.09.2018: 
 
Vedtak som innstilt.  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 20.09.2018: 
Protokoll fra kontrollutvalget 24.05.2018 godkjennes 
  



 

PS 18/17 Orientering fra rådmannen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
1. Rådmannens redegjørelse om personalsituasjonen i administrasjonen generelt og på 

økonomiavdelingen spesielt frem mot 2020, tas til orientering. 
  

 
Rakkestad, 14.09.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 20.09.2018: 
 
Leder innledet og ga ordet til rådmannen. 
 
- Organisatoriske endringer. 
- Status og utfordringer fram til 2020 
- Bygging av ny kommune 
- Krevende å drifte opprinnelig kommune samtidig som det bygges ny 
 
Økonomiavdelingen: 

- Økonomisjef har sluttet 
- En medarbeider har gått av med pensjon 
- Samarbeid med Eidsberg kommune om felles økonomisjef  
- Avtale med Askim på personal og økonomi, ca 50% stilling 
- Sykemeldt medarbeider – innleid skoleelev for å avhjelpe med praktiske oppgaver 

 
Kommunen forøvrig/kommunereform: 

- Servicetorg og bemanning –Trøgstad kommune leverer 100% stilling og betjener 
servicetorget.  

- Tidvis oppleves situasjonen som usikker og uoversiktlig, endringer skjer fort. Noe 
frustrasjon rundt informasjonsflyt, som må bli bedre. 

- Ute i virksomhetene har ledelsen vært involvert i planlegging av sammenslåing, med 
konsekvens at det blir lite ledelse tilstede i enheten 

- Merforbruk på SIO  
- Faktura til Veidekke betalt ved en inkurie. Var opprinnelig holdt tilbake da anlegget ikke 

var ferdigstilt. Får ikke pengene tilbakebetalt 
- Har etablert rutiner så det ikke skal skje igjen.  
- Samarbeid med Askim på innkjøp – innkjøpsrutiner  
 
Vedtak som innstilt. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 20.09.2018: 
 
  
1. Rådmannens redegjørelse om personalsituasjonen i administrasjonen generelt og på 

økonomiavdelingen spesielt frem mot 2020, tas til orientering. 
  

 



 

PS 18/18 Revisjonens oppdragsvurdering og oppdragsansvarlig 
revisors uavhengighet 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Revisjonens oppdragsvurdering og brev til kontrollutvalget om vurdering av 

oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas til orientering. 
  

Rakkestad, 10.09.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 20.09.2018: 
 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 20.09.2018: 
  
 Revisjonens oppdragsvurdering og brev til kontrollutvalget om vurdering av 

oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas til orientering. 
  

 
 
 
PS 18/19 Ressurser og tidsbruk 2018 - IØKR IKS 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2018 for Spydeberg kommune – IØKR IKS,  tas til 

orientering. 
  

Rakkestad, 07.09.18 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 20.09.2018: 
Leder innledet og ga ordet til sekretariatet orienterte. 
Revisjonen orienterte.  
 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende tilleggsforslag:  
Revisjonens brev av 07.09.2018 Informasjon til Kontrollutvalgene vedrørende ressurser for 
2018 tas til orientering.  
 
Vedtak som innstilt med tillegg av Svennebys endringsforslag. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 20.09.2018: 
  
 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2018 for Spydeberg kommune – IØKR IKS,  tas til 

orientering. 
 Revisjonens brev av 07.09.2018 Informasjon til Kontrollutvalgene vedrørende ressurser 

for 2018 tas til orientering.  
 



 

PS 18/20 Overordnet revisjonsstrategi 2018 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Overordnet revisjonsstrategi 2018  Spydeberg kommune tas til orientering 

 
Rakkestad, 10.09.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 20.09.2018: 
Revisjonen fikk ordet og orienterte. 

- Utskifting av sentrale personer, få medarbeidere. – høy risiko 
- Samme regnskapssystem i alle kommunene.  
- Kontrollhandlinger som før, med fokus på investeringer, rammeavtaler, løpende 

oppgaver  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 20.09.2018: 
 Overordnet revisjonsstrategi 2018  Spydeberg kommune tas til orientering 

 
 
  



 

PS 18/21 Revisjonsplan 2019 - Forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret: 
1. Etter kontrollutvalgets vurdering bør det gjennomføres forvaltningsrevisjon innenfor 

følgende områder i 2019: 
 

 Vedtas av kontrollutvalget i møtet. Forslag til aktuelle prosjekter/områder 
går fram av «Overordnet analyse» (Vedlegg 1) 
 

 Kontrollutvalgets forslag til prioriteringer legges inn i «Revisjonsplan - 
Forvaltningsrevisjon 2019» og innstillingen sendes kommunestyret 

  
2.  Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 
a) «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2019» vedtas. 

 
b) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 

forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte prosjektbeskrivelsene og inngå 
avtaler om gjennomføringen med revisjonen. 
 

c) Kontrollutvalget sender forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret 
fortløpende. 
 

Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i 
planen i planperioden. 

 
Rakkestad, 10.09.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 20.09.2018: 
 
Leder innledet og ga ordet til revisjonen som orienterte. 
Utvalget drøftet saken. 
 
Vedtak som innstilt med tillegg av valgt område for forvaltningsrevisjon; Helse og omsorg – 
fokus på tjenestekvalitet til pleietrengende. 
  



 

  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak og innstilling til kommunestyret 20.09.2018: 
1. Etter kontrollutvalgets vurdering bør det gjennomføres forvaltningsrevisjon innenfor 

følgende områder i 2019: 
 

2019 Helse og omsorg – fokus på tjenestekvalitet til pleietrengende 
 

 Kontrollutvalgets forslag til prioriteringer legges inn i «Revisjonsplan - 
Forvaltningsrevisjon 2019» og innstillingen sendes kommunestyret 

  
2.  Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 
a) «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2019» vedtas. 

 
b) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 

forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte prosjektbeskrivelsene og inngå 
avtaler om gjennomføringen med revisjonen. 
 

c) Kontrollutvalget sender forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret 
fortløpende. 
 

d) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 
endringer i planen i planperioden. 

 
  



 

PS 18/22 Eierskapskontroll - Utviklingsselskapet Myra Tebo AS 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll i Myra Tebo AS til orientering. 

 
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar rapport «Eierskapskontroll Utviklingsselskapet Myra Tebo AS» til 
orientering. 
 
Revisjonen presenterer 7 anbefalinger for å fremme bedre eierstyring i kommunen. 
Kommunestyret ber administrasjonen om å ta anbefalingene til følge slik at det 
etableres hensiktsmessige rutiner for utøvelse av godt kommunalt eierskap. 

  
 
Rakkestad, 30.08.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 20.09.2018: 
 
Revisor gjorde rede for funn og anbefalinger i rapporten. 
 

- Vanskelig økonomisk situasjon i selskapet  
- Har ikke revisor – ikke ulovlig, men problematisk  
- Eierstyringen er fokus i rapporten  

 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgene tilleggsforslag: 
 
Dersom kommunestyret ønsker ytterlige informasjon om selskapet og selskapets drift, kan det 
bestilles en forvaltningsrevisjon.  
 
Sekretariatets innstilling med Svennebys tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak og innstilling til kommunestyret 20.09.2018: 
 
 Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll i Myra Tebo AS til orientering. 

 
 Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar rapport «Eierskapskontroll Utviklingsselskapet Myra Tebo AS» til 
orientering. 
 
Revisjonen presenterer 7 anbefalinger for å fremme bedre eierstyring i kommunen. 
Kommunestyret ber administrasjonen om å ta anbefalingene til følge slik at det 
etableres hensiktsmessige rutiner for utøvelse av godt kommunalt eierskap. 
 

 Dersom kommunestyret ønsker ytterlige informasjon om selskapet og selskapets drift, 
kan det bestilles en forvaltningsrevisjon 

 
PS 18/23 Prosjektregnskap/byggeregnskap Lyseren 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 



 

  
 Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
  

 
Rakkestad, 14.09.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 20.09.2018: 
Oppfølging av vedtak 29.11.2017 PS 17/50. 
 
Turid Fluge Svenneby orienterte om saken og fremmet følgende forsalg til vedtak:  
 

1. Kontrollutvalget ber rådmannen å gjøre byggeregnskap med tilhørende dokumentasjon 
for følgende prosjekter tilgjengelig for revisjonen:  

- Trykkavløp Lyseren 
- Vann og avløp Holli  
- Komplett overføringsledning for vann og avløp, 
- Overføringsledning Hobøl  

 
Med tilhørende dokumenter menes anbudsdokumentene, kontrakter, protokoller, 
endringsmeldinger o.l. 
 

2. Rådmannen inviteres til kontrollutvalget for å orientere om: 
- Veidekkes garantiansvar sett i sammenheng med overtagelsesdatoer 
- Vurdering av risiko for ekstra kostnader i prosjektet, herunder grunneiererstatninger 
- Avtale om salg av vann til Hobøl 
- Ble kontrakten mellom Spydeberg kommune og Veidekke påvirket av økt antall 

påmeldte hytter og i så fall hvordan  
 
Kontrollutvalget ber seg forelagt oversikt over påmeldte til vann og/ eller avløp, og en oversikt 
over evt. restanser på innbetalinger fra disse. 
 
Det bes om skriftlig tilbakemelding til sekretariatet innen 10.12.2018, saken settes opp for 
behandling i kontrollutvalget i januar/februar 2019.  
 
 
Svennebys forslag enstemmig vedtatt.  
  



 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 20.09.2018: 
 

1. Kontrollutvalget ber rådmannen å gjøre byggeregnskap med tilhørende dokumentasjon 
for følgende prosjekter tilgjengelig for revisjonen:  

- Trykkavløp Lyseren 
- Vann og avløp Holli  
- Komplett overføringsledning for vann og avløp, 
- Overføringsledning Hobøl  

 
Med tilhørende dokumenter menes anbudsdokumentene, kontrakter, protokoller, 
endringsmeldinger o.l. 
 

2. Rådmannen inviteres til kontrollutvalget for å orientere om: 
- Veidekkes garantiansvar sett i sammenheng med overtagelsesdatoer 
- Vurdering av risiko for ekstra kostnader i prosjektet, herunder grunneiererstatninger 
- Avtale om salg av vann til Hobøl 
- Ble kontrakten mellom Spydeberg kommune og Veidekke påvirket av økt antall 

påmeldte hytter og i så fall hvordan  
 
Kontrollutvalget ber seg forelagt oversikt over påmeldte til vann og/ eller avløp, og en oversikt 
over evt. restanser på innbetalinger fra disse. 
 
Det bes om skriftlig tilbakemelding til sekretariatet innen 10.12.2018, saken settes opp for 
behandling i kontrollutvalget i januar/februar 2019.  
 
 
 
 
 
PS 18/24 Informasjon fra revisjonen 

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

 
Rakkestad, 22.06.18 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 20.09.2018: 
 

- Ny tilpasning vedr priser og ressurser for å tilpasse seg en ny framtid  
- Ansatt registrert revisor for å styrke regnsapsrevisjonen 
- Forvaltningsrevisjon – engasjere eksterne konsulenter for å ta igjen etterslep 
- Nummerert brev – ikke svart ut av administrasjonen pr dd. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 20.09.2018: 
  
 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering. 
  
 



 

 
PS 18/25 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Saken legges frem uten innstilling. 
  

 
Rakkestad, 22.06.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 20.09.2018: 
 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar å avholde neste møte på Grinitun, onsdag 21.11.kl 14:00. Det er ønske 
om omvisning og orientering om virksomhetene. Sekretariatet reserverer rom og inviterer 
rådmannen. 
 
Sekretariatet fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram sak om valg av revisjonsordning og valg av 
sekretariatsordning. 
 
Begge forslagene vedtatt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 20.09.2018: 
 
Kontrollutvalget vedtar å avholde neste møte på Grinitun, onsdag 21.11.kl 14:00. Det er ønske 
om omvisning og orientering om virksomhetene. Sekretariatet reserverer rom og inviterer 
rådmannen. 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram sak om valg av revisjonsordning og valg av 
sekretariatsordning. 
 
 
 


