
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
 
Møtedato: 21.11.2018,  
Tidspunkt: fra kl. 14.00 til kl. 17:15 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom på Grinitun 
Fra – til saksnr.: 18/45 – 18/52  
 
MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 
Turid Fluge Svenneby, 
Leder 

X  

Trine Birkelund  Ikke innkalt 
Tove Blostrupmoen X 

 

Arve Martinsen, forfall X Lillian R. Våje 
Jan Dirk von Ohle, forfall X Kari Heien 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra administrasjonen: Erik Flobakk og Ester Liborg 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida B. Haaby   
Møtende fra revisjonen: Sten Morten Henningsmoen  
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……………………. ……………………. 
Arve Martinsen Jan Dirk von Ohle 
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PS 18/45 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.09.2018 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.09.2018, godkjennes 
  

 
Rakkestad, 13.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 21.11.2018: 
 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 21.11.2018: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.09.2018, godkjennes 

 
  



 

PS 18/46 Orientering: Helse og velferd - Grinitun sykehjem 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Kontrollutvalget tar rådmannens presentasjon og redegjørelse om virksomheten på 

Grinitun sykehjem til orientering. 
  

 
Rakkestad, 14.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 21.11.2018: 
Rådmannen ved Ester Liborg presenterte organisasjonen, svarte på spørsmål og viste 
kontrollutvalget rundt på sykehjemmet. 
 
Utvalget fremmet følgende fellesforslag:  
 
Kontrollutvalget tar rådmannens presentasjon og omvisning om virksomheten på Grinitun 
sykehjem til orientering. 
 
Kontrollutvalget merker seg at sykefraværet har gått ned og at arbeidsmiljøet er godt. Utvalget 
er kjent med at det er utfordrende for kommunen å ha nok plasser til de som trenger det, med 
den konsekvensen at kommunen må kjøpe plasser eksternt.  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 21.11.2018: 
  
 Kontrollutvalget tar rådmannens presentasjon og omvisning om virksomheten på 

Grinitun sykehjem til orientering. 
 

 Kontrollutvalget merker seg at sykefraværet har gått ned og at arbeidsmiljøet er godt. 
Utvalget er kjent med at det er utfordrende for kommunen å ha nok plasser til de som 
trenger det, med den konsekvensen at kommunen må kjøpe plasser eksternt. 

 
  



 

PS 18/47 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 
2019 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme på kr. 1.110.000,-, 

vedtas 
 

2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2019 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» med følgende 
innstilling: 

Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme 
på kr. 1.110.000,-, vedtas 

 
Rakkestad, 12.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 21.11.2018: 
Vedtak som innstilt.  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak og innstilling 21.11.2018: 
1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme på kr. 1.110.000,-, 

vedtas 
 

2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2019 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» med følgende 
innstilling: 
Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme 
på kr. 1.110.000,-, vedtas 

 
  



 

PS 18/48 Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2019 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 
1. halvår 2019: 
 
1. møte: onsdag 13. februar kl. 16:00 
2. møte: onsdag 8. mai kl. 16:00 
3. møte: torsdag 6. juni kl. 16:00 
 
 
 
Rakkestad, 13.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 21.11.2018: 
 
Vedtak som innstilt.  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 21.11.2018: 
Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 
1. halvår 2019: 
 
1. møte: onsdag 13. februar kl. 16:00 
2. møte: onsdag 8. mai kl. 16:00 
3. møte: torsdag 6. juni kl. 16:00 
 
 
  



 

PS 18/49 Revisjonsordning Indre Østfold kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Saken legges fram uten innstilling. Utkast til vedtak nederst i saken. 
  

 
Rakkestad, 12.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 21.11.2018: 
 
Leder innledet og ga ordet til sekretariatet som orienterte. 
 
Utvalget fremmet følgende fellesforslag. 
 
1. Fellesnemda vedtar at Indre Østfold kommune viderefører Hobøl, Spydeberg, Trøgstad, 

Eidsberg og Askim kommuners deltakelse i Indre Østfold kommunerevisjon IKS.  
 

2. Fellesnemda forutsetter at selskapsavtalen til Indre Østfold kommunerevisjon IKS 
revideres med hensyn til Indre Østfold kommunes deltakerandel. 

  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak og innstilling til fellesnemda 21.11.2018: 
1. Fellesnemda vedtar at Indre Østfold kommune viderefører Hobøl, Spydeberg, Trøgstad, 

Eidsberg og Askim kommuners deltakelse i Indre Østfold kommunerevisjon IKS.  
 

2. Fellesnemda forutsetter at selskapsavtalen til Indre Østfold kommunerevisjon IKS 
revideres med hensyn til Indre Østfold kommunes deltakerandel. 

  
 
  



 

PS 18/50 Prosess for valg av kontrollutvalgssekretariat til Indre 
Østfold kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Saken legges frem uten innstilling, men med forslag til to ulike vedtak  
  

 
Rakkestad, 12.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 21.11.2018: 
 
Leder innledet og ga ordet til sekretariatet som orienterte. 
 
Utvalget fremmet følgende fellesforslag: 
 

1. Kontrollutvalget ønsker å benytte prosjektrådmann i Indre Østfold kommune ved sak 
om innstilling for sekretariatsordning til fellesnemda. 

 
2. Saken oversendes fellesnemda med følgende innstilling: 

1. Fellesnemda ber prosjektrådmann bistå kontrollutvalgene med utredning og 
saksbehandling av sekretariatsordning for Indre Østfold kommune.  
Utgifter som måtte påløpe, dekkes av fellesnemda. 

 Kontrollutvalget Spydebergs vedtak og innstilling til fellesnemda 21.11.2018: 
 

1 Kontrollutvalget ønsker å benytte prosjektrådmann i Indre Østfold kommune ved sak 
om innstilling for sekretariatsordning til fellesnemda. 
 

2 Saken oversendes fellesnemda med følgende innstilling: 
1 Fellesnemda ber prosjektrådmann bistå kontrollutvalgene med utredning og 

saksbehandling av sekretariatsordning for Indre Østfold kommune. 
Utgifter som måtte påløpe, dekkes av fellesnemda.  

  



 

 
PS 18/51 Informasjon fra revisjonen 

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

 
Rakkestad, 12.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 21.11.2018: 
Revisjonen fikk ordet og orienterte om vedtak fra representantskapsmøte 12.10.2018: 
 

- Uendrede rammer – gis ikke kompensasjon for pris og lønnsvekst 
- Bruk av fondsmidler i 2019-2020. Krevende å beholde nøkkelpersonell og kompetanse 

uten økte rammer, 
- Benchmarking – sammenlikning mellom revisjonsfirmaer: Bruker noe mer tid enn 

andre, mål om å bli raskere uten å gå på bekostning av kvalitet.  
- Timeregistreringssystem 
-  En vakant stilling i forvaltnignsrevisjonsgruppa. Kjøper tjenester privat, et prosjekt er 

satt ut til Romerike Revisjon IKS. Etterslep på prosjekter, mål om å være ajour innen 
utløpet av 2019.  

- Ansatt ny registrert revisor – konstituert som fagansvarlig regnskapsrevisor 
 
Status på prosjekter: 

- Løpende handlinger på regnskap 
- 2017 prosjekt – Levekår/sosialtjeneste/ barnevern/flyktninger, utsatt til 2018, starter 

opp etter jul og blir 2019 prosjekt. 
- Helse og omsorgsprosjektet 2019 
- Oppfølgingsprosjekt Compilo 
- Selskapskontroll  

 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende tilleggsforslag: 

2. Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av Delta AS. Indre Østfold brann og 
redning går ut av Plan for selskapskontroll 2017-2020. 

3. Kontrollutvalget ber rådmannen svare ut nummerert brev som ble sendt kommunen 
08.05.2018. Rådmannen svarer kontrollutvalget skriftlig ved Indre Østfold 
kontrollutvalgssekretariat, med kopi til Indre Østfold kommunerevisjon. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 21.11.2018: 
  
1 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 

 
2 Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av Delta AS. Indre Østfold brann og redning 

går ut av Plan for selskapskontroll 2017-2020.  
 

3 Kontrollutvalget ber rådmannen svare ut nummerert brev som ble sendt kommunen 
08.05.2018. Rådmannen svarer kontrollutvalget skriftlig ved Indre Østfold 
kontrollutvalgssekretariat, med kopi til Indre Østfold kommunerevisjon. 
 

 



 

PS 18/52 Eventuelt 

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

 
Rakkestad, 13.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 21.11.2018: 
 
 
Ingen saker tatt opp til behandling/votering 
 
 


