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Saksnr.: 2019/179 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 13974/2019 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 11.02.2019 19/1 

 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.11.2018 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1.  
2. Protokoll fra kontrollutvalget 21.11.2018 godkjennes 
3.  

 
Rakkestad, 21.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 21.11.2018 

Vurdering 
Møteprotokollen er sendt ut og godkjent pr e-post. Legges frem i møtet for formell 
godkjenning og signering.
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Saksnr.: 2019/179 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 13998/2019 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 11.02.2019 19/2 

 
 
Orienteringssak: Budsjett 2019 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Rådmannens redegjørelse om årsbudsjett 2019 tas til orientering 
  

Rakkestad, 21.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Rådmannens forslag til budsjett 2019: 
https://innsyn.spydeberg.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journa
lpostid=2018010249& 

Saksopplysninger 
I tråd med tidligere praksis inviteres rådmannen til kontrollutvalgets møte for å orientere om 
årets budsjett. Utvalget skal ikke behandle selve budsjettet, men budsjettet kan likevel gi 
nyttig informasjon som kontrollutvalget kan ta med seg videre i sitt arbeid. 

 
I invitasjonen til rådmannen står det blant annet: 
 
Aktuelle temaer for orienteringen kan være: 

o budsjettets hovedtrekk 
o særskilte utfordringer 
o områder kontrollutvalget bør ha ekstra fokus på det kommende året, 

eksempelvis om det er gjort økonomiske prioriteringer som kan påvirke 
tjenestetilbudet 

 
Utvalget trenger ikke en oppramsing av budsjettdokumentet, men ønsker å ha mulighet til å 
stille spørsmål. 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse om årsbudsjett 2018 
til orientering.
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Saksnr.: 2019/179 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 16846/2019 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 11.02.2019 19/3 

 
 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll (Compilo) 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret: 
  
 Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen i det store og hele har fulgt opp 

kommunestyrets vedtak i sak 70/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll.  
 
Oppfølgingsrapport Internkontroll (Evaluering av Compilo) tas til orientering. 

  
 
Rakkestad, 24.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 Oppfølging av kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll 

(Evaluering av Compilo) Spydeberg kommune 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyrevedtak 70/17 22.06.2017. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Internkontroll»  
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at vedtak om forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp, og siden 
melde til kommunestyret om hvordan vedtaket og revisors anbefalinger har blitt fulgt opp av 
administrasjonen. Videre skal kontrollutvalget vurdere om vedtaket er fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte, jf. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 12. 
 
Kommunestyrets vedtak i saken om Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll var at 
administrasjonen skulle iverksette seks anbefalinger som ble fremmet av revisjonen i 
rapporten.  
  
Oppfølgingsrapporten vurderer etterlevelsen av kommunestyrets vedtak  
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Grunnlaget for revisjonens vurdering i oppfølgingsrapporten er gjort på bakgrunn av 
rådmannens tilbakemelding om hvordan vedtaket er fulgt opp, samt kontroll av oversendt 
dokumentasjon. Revisor konkluderer i rapporten med at anbefalingene er fulgt opp, under 
forutsetning om at administrasjonen har ekstra fokus på effektiv og tydelig behandling av 
avvik fremover. 
 
Det vises forøvrig til rapporten med revisors vurdering av de enkelte kulepunktene i 
kommunestyrets vedtak. 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at administrasjonen har fulgt opp kommunestyrets vedtak slik det 
fremkommer av revisjonens oppfølgingsrapport.  
 
Administrasjonen svarer i sin tilbakemelding at kommunen har arbeidet tett og systematisk 
anvendelsen av kvalitetssystemet, både hos ansatte og ledere. Det meste av dette følger av 
kommunens etablerte systematikk for kvalitetsarbeid, men den gjennomførte revisjonen har 
bidratt i positiv retning for kommunen, både med tanke på å få satt kvalitet ytterligere på 
agendaen, og for å «holde fokuset oppe». Kommunen har i 2018 hatt et ytterligere økt fokus 
på lederes oppfølging av prosedyrer og avvik. Dette har resultert i at avvik behandles rettidig 
og ikke sendes videre i systemet fordi det blir liggende over fristen, og at prosedyrer 
revideres innen fastsatte frister. 
 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan anse eget oppfølgingsansvar som overholdt 
ved at forvaltningsrevisjonsprosjektet er fulgt opp med oppfølgingsrapport.  
 
I tråd med kontrollutvalgets vedtak 24.05.2018 sak 18/15 er rådmannen inviterte til å 
orientere i saken.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta oppfølgingsrapporten til orientering. 
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1. BAKGRUNN 

1.1. INNLEDNING 
 
Revisjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 70/17 om 
forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll», er utarbeidet som en følge av punkt B i 
det aktuelle vedtaket. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 70/17 lyder som følger: 
 

A. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
Rapportens anbefalinger vedtas iverksatt i form av at administrasjonen skal 
dokumentere at:  
• Det gis kontinuerlig oppfølging og opplæring i «Kvalitetslosen» 
• Ansatte uten lederansvar skal bli mer aktive brukere av «Kvalitetslosen». 

Herunder vurdere forslagene som framkommer fra ansatte i spørreundersøkelsen. 
• Det arbeides med å bevisstgjøre ansatte om at avvik skal meldes 
• Det arbeides med effektiv avviksbehandling og å tydeliggjøre behandlingen og 

resultatene 
• Rutinene i «Kvalitetslosen» revideres innen frist 
• Alle rutiner og prosedyrer tilknyttet særlovgivning er på plass 

 
B. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport fra revisjonen 

våren 2018 til kommunestyret. 
 

1.2. HJEMMEL FOR OPPFØLGING 
 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (FOR 2004-06-15 nr. 905) 
§ 12 om «Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter» fastslår følgende: 
 
«Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 
behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan 
kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt 
opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt 
fulgt opp på en tilfredsstillende måte.» 
 

1.3. FORMÅL OG METODE 
 
Formålet med undersøkelsen er i hovedsak å klarlegge hvilke deler av 
kommunestyrevedtaket som er og eventuelt ikke er fulgt opp.  
 
Oppfølgingskriteriet revisjonen kontrollerer opp mot er kommunestyrets vedtak i sak 
70/17 (gjengitt i kapittel 1.1). Revisjonen kontrollerer vedtakets punkt A med 
tilhørende kulepunkt. Vedtakets punkt B anses gjennomført ved fremleggelse og 
behandling av denne rapporten. 

9



 
 Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 70/17 3 

Administrasjonens redegjørelse for hvordan vedtaket er fulgt opp, samt innhentet 
dokumentasjon, danner grunnlaget for revisjonens vurderinger. 
 
Rådmannen i Spydeberg kommune har i skriv sendt per e-post til revisjonen (datert 
19.12.2018) redegjort for fremdrift på kommunens oppfølging av vedtaket. 
Revisjonen har også mottatt følgende dokumentasjon per e-post: 

- Prosedyre: Oppgaver og mandat for kvalitetssystemansvarlig. 
- Lysbilder for opplæring av ansatte. 
- Lysbilder for opplæring av ledere. 
- Lysbilder for opplæring av dokumentprodusenter. 

 
Skrivet og medfølgende dokumentasjon ligger som vedlegg til denne rapporten. 
 
 

2. OPPFØLGING – VEDTAKETS PUNKT A 
RAPPORTENS ANBEFALINGER VEDTAS IVERKSATT I FORM AV AT ADMINISTRASJONEN SKAL 
DOKUMENTERE AT: 

2.1. KULEPUNKT 1: DET GIS KONTINUERLIG OPPFØLGING OG OPPLÆRING I 
«KVALITETSLOSEN» 

2.1.1. BAKGRUNN 
Revisjonen vurderte ut fra funnene i forvaltningsrevisjonsrapporten at det var flere 
ansatte som opplevde å ikke få tilstrekkelig opplæring i Compilo1. I rapporten ble det 
også vist til at graden av opplæring varierte mellom ansatte med og uten 
lederansvar. Revisor fikk gjennom spørreundersøkelsen flere skriftlige 
tilbakemeldinger fra ansatte som tydet på at flere hadde lite kunnskap om systemet 
og at det var et ønske om mer opplæring. For at Compilo skulle kunne være et 
helhetlig internkontrollsystem i kommunen vurderte revisor det som viktig at systemet 
i større grad ble benyttet, og at en viktig forutsetning for dette var god forståelse av 
systemet blant ansatte. Revisjonen anbefalte derfor at kommunen skulle ha økt fokus 
på opplæring og oppfølging av systemet, spesielt for ansatte uten lederansvar. 
 

2.1.2. ADMINISTRASJONENS REDEGJØRELSE 
I rådmannens redegjørelse fremkommer det at det har blitt gjennomført regelmessig 
opplæring 2-4 ganger i året. Opplæringen er tilpasset tre ulike grupper av ansatte: 
 

- Ledere, som får opplæring i avviksbehandling og godkjenning av 
dokumentasjon 

- Ansatte, som får opplæring i avviksmelding og dokumentsøk. 
- Dokumentansvarlig, som får opplæring i produksjon og revisjon av 

dokumenter. 
 

                                                 
1 Tidligere var navnet på systemet «kvalitetslosen». Revisjonen bruker det nye navnet i rapporten, med 

unntak av der kommunestyrets vedtak gjengis. 
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Revisjonen har kontrollert de vedlagte lysbildene for opplæring av de tre ovennevnte 
gruppene. Opplæringen ser ut til å være preget av presise beskrivelser av systemets 
hensikt og funksjoner. Opplæringen har en praktisk tilnærming, med utstrakt bruk av 
bildeeksempler og oppgaver deltakere kan øve seg på. 
 
I tillegg er det løpende gitt tilbud til ansatte per mail og på intranett om ytterligere 
opplæring på enhetsnivå.  
Det er foreløpig usikkert hvilken form opplæringen skal ha i ny kommune. 
Rådmannen opplyser om at Indre Østfold kommune igangsetter arbeidet med 
bygging av kvalitetssystem i januar 2019. 
 

2.1.3. REVISJONENS VURDERINGER 
Ut fra rådmannens redegjørelse og medfølgende dokumentasjon, vurderer 
revisjonen at kommunen har etablert et tilfredsstillende rammeverk for å sikre at 
ansatte får opplæring i bruk av Compilo. Rammeverket ivaretar opplæring av ansatte 
på en måte som bidrar til at systemets viktigste funksjoner, herunder opprettelse og 
benyttelse av dokumenter, samt melding og behandling av avvik, er ivaretatt. Det vil 
være knyttet risiko til implementeringen av kvalitetssystemet i den nye kommunen, og 
revisjonen vurderer som svært viktig at kommunens tette oppfølging av ansatte 
videreføres. 
 
Revisjonen vurderer kulepunkt 1 som fulgt opp, ved at rådmannen har vist til 
iverksatte tiltak og dokumentert disse. 
 
 
 

2.2. KULEPUNKT 2: ANSATTE UTEN LEDERANSVAR SKAL BLI MER AKTIVE 
BRUKERE AV «KVALITETSLOSEN». HERUNDER VURDERE FORSLAGENE 
SOM FRAMKOMMER FRA ANSATTE I SPØRREUNDERSØKELSEN. 

2.2.1. BAKGRUNN 
I rapporten ble det vist til at spørreundersøkelsen viste at over halvparten (52,7%) av 
ansatte uten lederansvar benyttet Compilo sjeldnere enn én gang i måneden. 
Ansatte med lederansvar benyttet imidlertid Compilo betydelig oftere. Revisor 
vurderte at det burde rettes et større fokus på å få ansatte uten lederansvar til å bli 
mer aktive brukere av kvalitetslosen. 
 
I rapporten fremkommer det også at flere ansatte etterlyser mer opplæring, bedre 
tilgjengelighet, bedre tid og oppfølging. Revisjonen vurderte at flere av de konkrete 
forslagene som fremkom av spørreundersøkelsen, kunne bidra til økt bruk av 
systemet, og at dette var forslag som kommunen kunne vurdere nærmere. 

2.2.2. ADMINISTRASJONENS REDEGJØRELSE 
I rådmannens redegjørelse fremkommer det at kommunen har jobbet med følgende 
temaer som en konsekvens av revisjonsrapportens funn: tid, systemets 
tilgjengelighet, forventninger fra ledelsen, merkbare endringer etter avvik, opplæring, 
og at oppdaterte prosedyrer må være på plass.  
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Angående opplæring viser revisor til beskrivelser og vurderinger i delkapittel 2.1.  
 
Rådmannen beskriver at Compilo har blitt tilgjengeliggjort på hver arbeidsplass i 
kommunen. Videre beskrives det at innføringen av «Innsiden» (intranettet) har gjort 
tilgangen enklere, både via ansattes pc-er, felles pc-er og via smarttelefon. Etter 
rådmannens oppfatning er systemet gjennom dette tilgjengeliggjort for ansatte så 
langt det lar seg gjøre. 
Rådmannen oppfatter det som utfordrende å løse at ansatte opplever for liten tid til å 
melde avvik. Flere ledere enn tidligere etterspør avviksstatistikk på sin arbeidsplass, 
og det utføres i større grad systematisk gjennomgang av avvik på den enkelte enhet. 
Avviksdata er også en del av grunnlaget for kommunens strategiplaner, der alle 
kommunalområder innrapportert utfordringer de opplever. Slik mener rådmannen at 
kommunen bidrar til at avvik fører til merkbare endringer. Det vises til statistikk på at 
bruken av systemet har økt de siste årene, og at systemet per medio desember 2018 
har hatt 327 unike brukere. 
For kommunens arbeid med prosedyrer, viser revisor til delkapittel 2.5.2 og 2.6.2.  
 

2.2.3. REVISJONENS VURDERINGER 
Revisjonen vurderer at kommunen har satt inn tiltak for at ansatte uten lederansvar i 
større grad skal bli mer aktive brukere av Compilo. Dette har kommunen gjort ved å 
fokusere på en kombinasjon av opplæring, bedre tilgjengelighet, samt tettere 
oppfølgingen av avvik og hyppigere revidering av prosedyrer i Compilo. Kommunen 
kan dokumentere at den generelle bruken av Compilo er økende og at de har et 
antall unike brukere som er tett opptil antall ansatte i kommune (antall ansatte per 
utgangen av 2017 var 3472). 
Revisjonen vurderer med bakgrunn i dette at kommunen har fulgt opp kulepunkt 2 i 
vedtaket. 
 
 
 

2.3. KULEPUNKT 3: DET ARBEIDES MED Å BEVISSTGJØRE ANSATTE OM AT 
AVVIK SKAL MELDES 

2.3.1. BAKGRUNN 
I rapporten ble det pekt på at det til dels forekommer at avvik i kommunen ikke 
meldes. En del ansatte oppga også i spørreundersøkelsen at de ikke meldte avvik 
fordi de ikke opplevde at det hadde noen hensikt. En liten andel ansatte oppga at de 
ikke visste hvordan avvik skulle meldes. Tilbakemeldingene i spørreundersøkelsen 
viste at prioriteringer og tid var faktorer som spilte inn i en del av tilfellene der avvik 
ikke ble meldt. 
 

2.3.2. ADMINISTRASJONENS REDEGJØRELSE 
Rådmannen vektlegger at opplæringen har en sentral rolle i arbeidet med å 
bevisstgjøre ansatte om å melde avvik. Flere enheter har også brukt personalmøter 
til å jobbe med case og arbeidsmiljøutfordringer for å tydeliggjøre når avvik er 
                                                 
2 Spydeberg kommunes årsmelding 2017. 
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påkrevet. I 2017 hadde kommunen markant flere meldte avvik enn i 2016. Nivået i 
2018 antas å nå ca. 2016 nivå (se vedlegg 1 for tabelloversikt). Kommunen oppfatter 
det som utfordrende å vurdere om nedgangen i 2018 skyldes en nedgang i reelle 
avvik, eller at avvik som burde ha blitt meldt ikke blir det. 

2.3.3. REVISJONENS VURDERINGER 
Revisjonen vurderer med bakgrunn i rådmannens redegjørelse at det har blitt 
iverksatt tiltak for å bevisstgjøre ansatt om at avvik skal meldes, både gjennom den 
generelle opplæringen og på enkelte av enhetene. Kommunen kan vise til resultater 
gjennom at antall avvik har økt betydelig i 2017. Nedgangen i 2018, kan etter 
revisjonens vurdering tas til inntekt for at det vil være avgjørende for kommunen å ha 
et kontinuerlig fokus på konsekvent bruk av avvikssystemet blant ansatte også 
fremover. Imidlertid kan antall meldte avvik også variere fra år til år, basert på 
risikobildet i kommunen.  
 
Basert på rådmannens redegjørelse, samt tidligere nevnt informasjon om at bruken 
av Compilo er økende, vurderer revisjonen at kulepunkt 3 er fulgt opp. 
 
 
 

2.4. KULEPUNKT 4: DET ARBEIDES MED EFFEKTIV AVVIKSBEHANDLING OG 
Å TYDELIGGJØRE BEHANDLINGEN OG RESULTATENE 

2.4.1. BAKGRUNN 
I rapporten ble andelen avvik med saksbehandlingstid over den anbefalte grensen 
(10 dager) vurdert som for høy. Spesielt trakk revisjonen frem to avvik med høy 
alvorlighetsgrad som hadde en behandlingstid på mer enn fire uker. Revisor vurderte 
at avvik med lang behandlingstid kunne skape misnøye med avviksbehandlingen. 
Det ble i spørreundersøkelsen nevnt at ledere burde gå foran som gode eksempler 
hva gjelder bruk av Compilo, og at mye av ansvaret for å gjøre systemet relevant lå 
hos ledere, både hva gjaldt avviksbehandling, samt tilgang på oppdaterte 
rutiner/prosedyrer. 

2.4.2. ADMINISTRASJONENS REDEGJØRELSE 
Rådmannen beskriver at dette primært har blitt fulgt opp hos lederne i Spydeberg 
kommune, blant annet gjennom systematisk avviksoppfølging som tidligere nevnt 
under punkt 2.2. Kommunen vil fortsette å fokusere på at avvik behandles på en 
kvalitativt god måte, som fører til nødvendige endringer, og anser dette som et arbeid 
som har behov for et kontinuerlig fokus. Videre beskrives det at arbeidsmiljøutvalget 
også gjennomgår avvik i hvert møte, og at de har fokus på varige forbedringer som 
en del av avviksoppfølgingen. 

2.4.3. REVISJONENS VURDERINGER 
Revisjonen vurderer at det flere steder i rådmannens redegjørelse pekes på 
relevante forbedringer kommunen har gjennomført med hensyn til oppfølging av 
avvik, herunder systematisk gjennomgang på enhetene og i arbeidsmiljøutvalget. 
Imidlertid er det ingen beskrivelse av om effektiviteten i avviksbehandlingen er økt, 
herunder om avvikene har en behandlingstid som er innenfor den anbefalte grensen 
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på 10 dager. Revisjonen vurderer at lang saksbehandlingstid er et element som 
begrenser systemets nytte og ansattes tillit til systemet som et forbedringsverktøy. At 
avvik behandles innen rimelig tid, og at tilbakemeldingen på det enkelte avvik 
oppleves som nyttig for avviksmelder, vil etter revisjonens vurdering være med å øke 
systemets nytteverdi for kommunen.   
Revisjonen vurderer med bakgrunn i dette at kommunen delvis har fulgt opp dette 
kulepunktet, men at det er behov for å ha ekstra fokus på effektiv og tydelig 
behandling av avvik fremover. 
 
 
 

2.5. KULEPUNKT 5: RUTINENE I «KVALITETSLOSEN» REVIDERES INNEN 
FRIST 

2.5.1. BAKGRUNN 
I rapporten kontrollerte revisjonen i hvilken grad dokumentene i Compilo ble revidert 
jevnlig. Spydeberg kommune hadde satt revisjonssyklusen for dokumentene til ett år, 
og systemet varslet ved revisjonsfristens utløp. Revisor kontrollerte dokumentene for 
Oppvekst og utdanning, og Helse og velferd. Totalt hadde 169 av 388 (43,6%) 
dokumenter overskredet revisjonsfristen. Revisjonen vurderte det som uheldig at så 
mange av dokumentene ikke var revidert innen fristen, blant annet fordi jevnlig 
oppdatering av dokumentasjon var avgjørende for at rutiner/prosedyrer skulle være 
best mulig tilpasset dagens situasjon og aktuelt lovverk. 
 

2.5.2. ADMINISTRASJONENS REDEGJØRELSE 
Rådmannen beskriver at det per 13.12.2018 lå 8 prosedyrer på overtid til revisjon. 
Disse prosedyrene ligger på overtid etter avtale med kvalitetssystemsansvarlig i 
påvente av tilsettingen av et ressursteam innen pleie og omsorg. Rådmannen anser 
derfor kommunens prosedyrebibliotek som fullt oppdatert.  
Igjennom 2018 har prosedyrer på overtid, manglende revisjoner og lignende vært 
tema på rådmannens utvidede ledermøter. Dette har ført til en tettere oppfølging av 
selve revisjonsjobben og en løpende reduksjon av antallet prosedyrer på overtid. 
Det er løpende lagt ned svært mye innsats hos de som produserer og reviderer 
prosedyrer på dette området, og rådmannen oppgir å være godt fornøyd med 
arbeidet som er gjort frem til nå. Rådmannen viser til skjermbildet i sin redegjørelse, 
som dokumentasjon på at dokumentasjon nå er revidert. 
 

2.5.3. REVISJONENS VURDERINGER 
Revisjonen vurderer ut fra rådmannens redegjørelse og medfølgende 
dokumentasjon, at kommunen har jobbet godt og systematisk med å sikre at 
dokumentasjonen i Compilo blir løpende oppdatert. Revisjonen vurderer dermed 
kulepunkt 5 i vedtaket som fulgt opp. 
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2.6. KULEPUNKT 6: ALLE RUTINER OG PROSEDYRER TILKNYTTET
SÆRLOVGIVNING ER PÅ PLASS

2.6.1. BAKGRUNN 
I rapporten vurderte revisor på bakgrunn av blant annet det som ble sagt på 
oppstartsmøte og det som fremkom av kommunens evaluering av Compilo, at ikke alt 
av prosedyrer for virksomhetene lå i Compilo. Revisor vurderte at kommunen burde 
ha alle rutiner og prosedyrer i Compilo på plass, slik at det ble et mer helhetlig 
internkontrollsystem, også med henvisning til at nødvendig særlovgivning ble 
ivaretatt i Compilo. 

2.6.2. ADMINISTRASJONENS REDEGJØRELSE 
Rådmannen beskriver i sin redegjørelse at kommunen både i 2017 og 2018 jobbet 
med å få oversikt over hvilke særlover som stiller dokumentasjonskrav- og 
internkontrollkrav til kommunen, men tar likevel forbehold om at det er mulig at det 
enda forekommer mangler på dette området. Videre beskrives det at kommunen har 
hatt en risikobasert tilnærming til dette og har arbeidet med dokumentasjonskrav 
knyttet til brannsikkerhet, kvalitet i helse- og omsorgssektoren og innen innkjøp og 
anskaffelser. Det utarbeides nye prosedyrer løpende i alle kommunalområder. 
Rådmannen skriver at videreutviklingen av prosedyrer og internkontroll tilknyttet øvrig 
særlovgivning vil gjøres i samarbeid med de ulike prosjektene og arbeidsgruppene i 
Indre Østfold kommune.   

2.6.3. REVISJONENS VURDERINGER 
Revisjonen vurderer at kommunen gjennom å jobbe systematisk med å tilføre og 
oppdatere prosedyrer i Compilo har minsket risikoen for at det forekommer vesentlige 
mangler i systemet i tilknytning til særlovgivning. Kommunen har hatt fokus på 
særlovgivning på enkelte områder der kommunen er utsatt for høy risiko. Dette 
arbeidet tas også med inn i arbeidet med ny kommune. Revisjonen vurderer dette 
som en hensiktsmessig måte å sikre at særlovgivning ivaretas i systemet, og at dette 
øker sjansen betraktelig for at eventuelle mangler blir oppdaget og rettet i 
fortsettelsen. 
Med bakgrunn i dette vurderer revisjonen at kommunen har fulgt opp kulepunkt 6 i 
vedtaket. 
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4. VEDLEGG

1. Administrasjonens bemerkninger til forvaltningsrevisjonsrapport om 
«Internkontroll» i e-post datert 03.04.2017.

2. Rådmannens redegjørelse for hvordan kommunen har fulgt opp 
kommunestyrets vedtak i vedlegg til e-post datert 19.12.2018.

3. Dokumentasjon fra kommunen:
 Prosedyre: «Oppgaver og mandat for kvalitetssystemansvarlig».
 Lysbilder for opplæring av ansatte.
 Lysbilder for opplæring av ledere.
 Lysbilder for opplæring av dokumentprodusenter. 
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Aannerød Anita Dahl 

Fra: 

Sendt: 

Til: 

Kopi: 

Emne: 

Viktighet: 

�e-1r'll'f �. )c{ b ( lJS' fJ � &J 

l�f�I\( -', � ➔ L{ I� )6 I -=f

Heidi Vildskog < heidi.vildskog@spydeberg.kommune.no> 

mandag 3. april 2017 14:10 

Indre Østfold Kommunerevisjon Mailboks; Aannerød Anita Dahl 
Ida Aagaard; Ronny Olsen 
Forvaltnigsrevisjon - kvalitetssystem 

Høy 

Anita Dahl Aannerød - Deres ref. 2016/12559 

Hei! 
Sender over rådmannens kommentarer til utkast til forvaltningsrevisjonsrapport - «Internkontroll»: 

Kommunen opplever at revisjonen peker på viktige funn og forbedringsmuligheter for kommunens videre 

kvalitetsarbeid. Vi vil i de kommende måneder gjennomføre ytterligere opplæring, både for ledere og ansatte og for 
de i kommunen som har et særskilt ansvar for dokumentproduksjon og -vedlikehold. Med bakgrunn funnene som 

ble gjort i revisjonens spørreundersøkelsen vil kommunen kunne «skreddersy» innholdet til det ansatte og ledere 

opplever å ha behov for. Revisjonens funn vil også bli tema i rådmannens utvidede ledergruppe, som igjen vil kunne 

ivareta behovet for informasjon og klargjøring av forventninger som stilles til de ansatte i egne enheter. Lederne må 

fortsette å tilrettelegge for at ansatte skal ta systemet ytterligere i bruk, og sørge for at systemets innhold er 
relevant og oppdatert. De ansatte må på sin side også sørge for å bruke systemet når dette er påkrevet, både til å 

melde awik, finne relevant dokumentasjon og etterlyse prosedyrer som bør utarbeides. Kommunen vil fortsette å 

fokusere på viktigheten av å melde avvik, samt å sikre at ledergruppen og andre avviksbehandlere følger opp avvik 
på en adekvat måte. 

Arbeidet med å revidere de prosedyrer som hadde ligget over fristen for revisjon er allerede igangsatt. 

Standardinnstillingen til revisjon av prosedyrer er ett år, og dette vil også vurderes. Kommunens 

kvalitetssystemansvarlig følger dette opp løpende ut over året. 

Arbeidet med å sikre tilstrekkelig dokumentasjon på ulike særlovgivningskrav er et løpende arbeid i alle kommuner. 

Endringstakten i lovene kommunen skal forholde seg til er høy. Kommunen har derfor utarbeidet enkelte prosedyrer 

som kan dekke krav i flere særlovgivninger, primært knyttet til påkrevd internkontroll. Arbeidet med å sikre 

ytterligere etterlevelse av særlover vil fortsette i tiden som kommer. 

Rådmannen mener forvaltningsrevisjonen fremhever gode områder for videre utvikling av kvalitetsarbeidet, og nå 
etter innføringsåret vi har lagt bak oss - vil det være behov for kontinuerlig fokus for å sikre de gode rutinene på 

opplæring, fornyelse og eierskap. 

Med vennlig hilsen 

Heidi Vildskog 

rådmann 

Spydeberg KommuM 

Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg 

Sentralbord: 69 68 20 00 

www.spvdebeq:.kommune.no 

1 

Vedlegg 1
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Tilsvar – oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport (kommunestyrets vedtak i sak 70/17) 

Spydeberg kommune vil i det følgende besvare Indre Østfold kommunerevisjons e-post av 30.11.18 
vedrørende oppfølging av kommunestyrets sak 70/17 om forvaltningsrevisjonsrapport om 
internkontroll/kvalitetssystemet Compilo.  

Kommunen vil besvare kommunestyrets vedtak A i tråd med de punkter som ble vedtatt og som nå 
følges opp av revisjonen. Dette fremkommer av tabellen under. 

Spydeberg kommune har siden revisjonen tidlig 2017 arbeidet tett og systematisk anvendelsen av 
kvalitetssystemet, både hos ansatte og ledere. Det meste av dette følger av kommunens etablerte 
systematikk for kvalitetsarbeid, men den gjennomførte revisjonen har bidratt i positiv retning for 
kommunen, både med tanke på å få satt kvalitet ytterligere på agendaen, og for å «holde fokuset 
oppe». Kommunen har i 2018 hatt et ytterligere økt fokus på lederes oppfølging av prosedyrer og 
avvik. Dette har resultert i at avvik behandles rettidig og ikke sendes videre i systemet fordi det blir 
liggende over fristen, og at prosedyrer revideres innen fastsatte frister. Ytterligere data på dette 
følger under.  

Det gis kontinuerlig oppfølging og opplæring i «Kvalitetslosen». 
Siden oppstarten med Kvalitetslosen, nå Compilo, har det blitt gjennomført ulike typer opplæring. 
Det har blitt gjennomført regelmessige opplæringer i gjennom året (2-4 ganger) for ledere 

(behandle avvik og godkjenne dokument) ansatte 
(melde avvik og finne dokument) og for 
dokumentansvarlige (produsere og revidere 
dokument). Det har blitt gjennomført tilpassede 
opplæringer i ulike enheter i tillegg. Det er løpende 
tilbud til alle ansatte og ledere om mer opplæring, 
både en til en og ute i enhetene. Tilbud om dette har 
blitt publisert på intranettet «Innsiden» (se klipp ved 
siden av) og på mail. Materialet som brukes i 
opplæringen ligger vedlagt. Dette for å gi et overblikk 
over temaene som gjennomgås. Det er ikke besluttet 
hvordan strukturen for opplæring skal bygges for 2019 
på grunn av arbeidet med kommunereform. 
Kommende Indre Østfold kommune vil starte bygging 
av kvalitetssystem i januar 2019 og vil således 
«overlappe» kommunens eksisterende system mot 
slutten av 2019.  

Kvalitetssystemansvarlig har, som på 
revisjonstidspunktet, løpende oppfølging med 
systemet. Beskrivelse av oppgaver og mandat for 
kvalitetssystemansvarlig ligger vedlagt.  

Kommunens, og særskilt ledernes- bruk av 
kvalitetssystemet har hatt mye fokus i 2018. 
Ledermøtene har systematisk behandlet hver enhets 
status i kvalitetssystemet. Dette har medført høyrere 
aktsomhetsnivå og tettere oppføling hos ledere, og da 

igjen hos de ansatte.  Dette har ført til at automatisk videresending av avvik (pga. oversittet frist) 
nesten ikke forekommer. Automatisk videresending av avvik var en utfordring i starten på 2018, 
men etter systematisk oppfølging av dette, forekommer det nå svært sjelden.  

Vedlegg 2
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Ansatte uten lederansvar skal bli mer aktive brukere av «Kvalitetslosen». Herunder vurdere 
forslagene som fremkommer fra ansatte i spørreundersøkelsen. 

Slik Spydeberg kommune i 2017 leste revisjonens spørreundersøkelse fremkom følgende som svar 
på hva som skulle til for at de ble mer aktive brukere av systemet: 

1. Tid
2. Systemets tilgjengelighet
3. Forventninger fra ledelsen
4. Merkbare endringer etter avvik
5. Opplæring
6. Oppdaterte prosedyrer må være på plass

Kommunen har jobbet med disse temaene, både i opplæringen som har blitt gitt, og i mer 
tilpassede tiltak. Opplevelsen av å ha for lite tid til å melde avvik er utfordrende å løse. 
Kommunen har sørget for at alle ansatte skal ha systemet tilgjengelig på sin arbeidsplass. Videre 
har innføringen av «Innsiden» gjort tilgangen enklere, både via ansattes pc’er/felles pc’er og via 
smarttelefon. Slik rådmannen og kvalitetssystemansvarlig ser det, er det vanskelig å gjøre 
systemet ytterligere tilgjengelig. Vi kan trekke ut av tallene ved siden av at bruken er økt fra 2016 

til 2017. Rådmannen antar at bruken i 
2018 bil ligge rett under nivået for 2017 
(de to siste ukene i 2018 er naturlig nok 
ikke inkludert). Det var en relativt 
markant økning fra 2016 til 2017, og det 
er grunn til å tro at nivået vi ender på i 
2018 er en «stabilisering» av dette. Det 
er ikke mulig å trekke ut tall fra Compilo 
på hvor mange av disse som er ansatte, 
og hvor mange som er ledere, men 
tallene alene argumenterer for økt bruk 
totalt.  

Forventningene fra ledelsen til ansatte på hvordan de bruker systemet, samt merkbare endringer 
etter avvik er noe kommunen fremdeles jobber med, og vil jobbe med videre inn mot Indre 
Østfold kommune. Flere ledere enn tidligere ønsker overordnet avviksstatistikk for sine enheter 
for å bedre kunne se på fremtredende tema, typiske og gjentagende avvik o.l. Avvik er også noe 
av det alle kommunalområder nå legger til grunn i utformingen av strategiplanen for kommende 
år. Alle kommunalområder redegjør for hvilke utfordringer og muligheter området skal jobbe mot 
i året som kommer, og avvikene er noe av grunnlaget for hva som fremkommer her. Dette gjør at 
alle kommunalområder i større grad kan jobbe med å følge opp sine faktiske utfordringer, og at 
dette gjøres systematisk.  

327 unike brukere har anvendt systemet så langt i 2018. Slik rådmannen ser det, er dette et godt 
tall.  

Redegjørelse knyttet til oppdaterte prosedyrer fremkommer under. 

Det arbeides for å bevisstgjøre ansatte om at avvik skal meldes. 

Dette har inngått i opplæringen som har blitt gitt og har være tema på avdelings -  og 
enhetsmøter i både 2017 og 2018. Flere enheter har også brukt personalemøter o.l. til å jobbe 
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med case og særskilte 
arbeidsmiljøutfordringer for sin enhet for 
å tydeliggjøre når avvik er påkrevet. Slik 
det fremgår av statistikken ved siden av 
ble det meldt markant flere avvik i 2017 
enn 2016. Nivået i 2018 ligger noe under 
2017 (selv om året ikke er ferdig) men 
antas å nå ca. 2016 nivå.  

Bakgrunnen for dette er uvisst, og det er 
ikke mulig å avdekke om dette kan 
begrunnes i at det meldes færre avvik 

enn det som reelt burde vært meldt, eller om det er gjennomført avviksoppfølging i 2017 som gjør 
at behovet for å melde avvik er mindre (dvs. reduserte utfordringer og risikoområder). Ansatte 
oppgir fremdeles i noen tilfeller at avvik ikke alltid har blitt meldt når det kan ha vært påkrevet, og 
dette jobber rådmannen og kommunen med videre.  

Det arbeides med effektiv avviksbehandling og å tydeliggjøre behandlingen og resultatene. 

Dette har primært blitt fulgt opp hos lederne i Spydeberg kommune, slik det fremgår over. 
Kommunen vil fortsette å fokusere på at avvik behandles på en kvalitativt god måte, som fører til 
nødvendige endringer. Dette er ikke et statisk arbeidet som anses som ferdig gjennomført.  AMU 
på sin side gjennomgår også avvik i hvert møte. AMU har fokus på varige forbedringer som en del 
av avviksoppfølgingen.  

Rutinene i Kvalitetslosen revideres innen frist. 

Åtte prosedyrer ligger på overtid til revisjon pr. 13.12.18. Dette er prosedyrer som ligger på 
overtid etter avtale med kvalitetssystemsansvarlig i påvente av tilsettingen av et ressursteam 
innen pleie og omsorg. Kommunens prosedyrebibliotek anses derfor som fullt oppdatert. Øvrige 
prosedyrer som fremkommer av bildet under er ikke på overtid, men må revideres innen de 
kommende 30 dagene.  

Igjennom 2018 har prosedyrer på overtid, manglende revisjoner o.l. vært tema på rådmannens 
utvidede ledermøter. Dette har ført til en tettere oppfølging av selve revisjonsjobben og en 
løpende reduksjon av antallet prosedyrer på overtid.  

Kommunen har i underkant av 1000 egne prosedyrer i kvalitetssystemet (i tillegg til VAR 
Healthcareprosedyrer). Det er løpende lagt ned svært mye innsats hos de som produserer og 
reviderer prosedyrer på dette området.  

Rådmannen er svært godt fornøyd med status på dette arbeidet ved utløpet av 2018. 
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Alle rutiner og prosedyrer tilknyttet særlovgivning er på plass. 

Kommunen har i både 2017 og 2018 jobbet med å få oversikt over hvilke særlover som stiller 
dokumentasjonskrav- og internkontrollkrav til kommunen. Det er over 6000 lovverk som kan 
komme til anvendelse i norske kommuner, så det er godt mulig at det enda forekommer mangler. 
Spydeberg kommune har hatt en risikobasert tilnærming til dette og har siden revisjonen arbeidet 
med dokumentasjonskrav til knyttet til brannsikkerhet (forebyggendeforskriften), kvalitet i helse- 
og omsorgssektoren (forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene) og innen innkjøp og 
anskaffelser (lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser). Rådmannen 
forutsetter at mesteparten av dokumentasjonen er kjent for revisjonen igjennom 
forvaltningsrevisjon fra 2017 (anskaffelser og internkontroll). Det utarbeides nye prosedyrer 
løpende i alle kommunalområder. Videreutviklingen av prosedyrer og internkontroll tilknyttet 
øvrig særlovgivning vil gjøres i samarbeid med de ulike prosjektene og arbeidsgruppene i Indre 
Østfold kommune.   
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Klipp fra Compilo. 

Vedlegg 3
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23.01.2019

1

Introduksjon til «compilo»

Avvik og dokumentasjon
for ansatte

Hva skal vi med et kvalitetssystem? 

- tilgjengelig via Innsiden – få klikk

- dokumentere at vi gjør det vi skal, på den måten vi skal

- ha et GODT arbeidsverktøy for ansatte og ledere

- sikre et godt avvikssystem

- sikre god avviksoppfølging og forbedringsarbeid i hverdagen

- compilo = verktøy og metode

- hverdagskrav vs. dokumentasjonskrav
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23.01.2019

2

- alle ansatte er forpliktet til bruk

- ledere er forpliktet til oppfølging

- meld avvik for å synliggjøre utfordringer (selv om det er «fikset»)

- tilgjengelig for alle ansatte, også via smarttelefon

AVVIK
- avviksmodul – grunnstein

- hva er det og hva skal vi med det?

- hva er et avvik?

- hva er et typisk avvik hos dere?

- hvor blir det av avvikene, hva er annerledes nå?

- diskusjon – hvordan skal vi melde avvik?
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3

Ansatt melder avvik
Leder i linje mottar melding

Leder kommenterer

Lager eventuelle tiltak

Videresende internt

Leder lukker avvik

Avvik lagres i arkivet.

Ansatt blir 
informert om 
leder sin 
behandling.

Alt kan lages 
statistikker på.

DOKUMENTASJON
- fagdelte/områdedelte mapper

- dokumentasjonen er RELEVANT og OPPDATERT

- søkbart

- skal kunne ivareta de dokumentasjonskrav de ulike virksomhetene har, samt
ivareta relevante arbeidsdokument!

- avvik i dokument

- personlige favoritter og snarveier

- diskusjon – hvorfor trenger vi enhetlig og til en hver tid oppdatert informasjon
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4

Vi øver: 
login.klos.no/kurs

• Gå inn på kursbasen
• Meld avvik
• Finn avviket i arkivet

• Gå inn i egen «los»
• Finn prosedyre for ferie for turnusansatte
• Finn prosedyre for melding og behandling av avvik
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5

Tilgang fra web/utenfor kontor:

login.klos.no/spydeberg
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23.01.2019

1

Introduksjon til «compilo»

Dokumentprodusenter

23.01.2019

Plan for dagen

• Gjennomgå ulike typer dokument
• Opprette mapper og dokument + sende til godkjenning
• Revidere dokument
• Viktigheten av oppdatert dokumentasjon
• Endre metadata (revisjonsansvarlig og plassering)
• Evt. – grupper og leselister
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Vi øver: 
login.klos.no/kurs

• Gå inn på kursbasen
• Lag mappe med eget navn
• Opprett en prosedyre (alle deler), evt. et fritekstdokument, et

opplastet dokument og en lenke
• Send til godkjenning
• Hurtig-revider et dokument
• Revider et dokument med endringer
• Bytt revisjonsansvarlig på et dokument
• Flytt et dokument fra en mappe til en annen

Dokumenter på leseliste

• Henger sammen med opprettede grupper – distribusjonsmåte
• Rollen må gis tilgang til å opprette grupper
• Dokumentene distribueres i gruppene
• Muligheter for snarveier for dine ansatte
• Leder av gruppene kan «overvåke» status på hvem som leser

hva
• Demo….
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Lederopplæring 
«compilo»

Plan for opplæringen

• Gjennomgang prosedyre for avvik
• Lukke avvik – hvor godt er godt nok?
• Gjennomgang av dokumenttyper og dokumentstruktur
• Godkjenne dokument
• Sette dokument på leseliste
• Tilrettelegge for ansatte – lett å melde avvik og riktige

prosedyrer tilgjengelig
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- Når
melder vi?

- Hva kan
ansatte
forvente?

- Hvor lang
tid har vi?

Ansatt melder avvik
Leder i linje mottar melding

Leder kommenterer

Lager eventuelle tiltak

Videresende internt

Leder lukker avvik

Avvik lagres i arkivet.

Ansatt blir 
informert om 
leder sin 
behandling.

Alt kan lages 
statistikker på.

32



23.01.2019

3

Et mottatt avvik ser slik ut…
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Lukking av avvik

- Når er
oppfølging med
lukking/tiltak
tilstrekkelig?

- Når er det
«godt nok»?
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Dokumentasjon
• Det er et overordnet prinsipp i kvalitetssystemet at flest mulige dokumenter skal

være utformet som prosedyrer.
– Prosedyremal følges!
– Prosedyrene er også enklere og redigere etter at de er lagt inn, og de krever

færre klikke for brukere som skal åpne dokumentet.
• I tillegg kan det legges inn

– Fritekstdokument
• Dette kan være kortere retningslinjer, stillingsbeskrivelser, tjenestebeskrivelser e.l.

– Opplastet dokument (Bør unngås hvis det ikke er helt nødvendig)
• Dette kan være skjema som kan skrives ut og fylles ut, opplæringsprogram, Excel-skjema til utfylling,

brukermanualer e.l.
– Lenker

• Generelle lenker til lovverk, veiledere, eksterne nettsider e.l.
– Snarveier

• Dette er snarveier til dokument som opprinnelig ligger et annet sted i losen.
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Godkjenning av dokument

• Alle dok må godkjennes av leder – helst innen rimelig tid innen
de er mottatt!

• Gjennomgå innholdet i prosedyren – hjemling har
forbedringspotensial…

Dokumenter på leseliste

• Henger sammen med opprettede grupper – distribusjonsmåte
• Rollen må gis tilgang til å opprette grupper
• Dokumentene distribueres i gruppene
• Muligheter for snarveier for dine ansatte
• Leder av gruppene kan «overvåke» status på hvem som leser

hva
• Demo….
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7

Tilgang fra web/utenfor kontor:

login.klos.no/spydeberg
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Saksnr.: 2019/190 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 9090/2019 
Klassering: 515/123 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 11.02.2019 19/4 

 
 
Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 1. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune, vedtas 

2. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune oversendes 
kommunestyret til orientering.  

 
Rakkestad, 14.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 Årsmelding 2018 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 2018. 
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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ÅRSMELDING 2018 
 

FRA  
 

KONTROLLUTVALGET 
 
 I 
 

 SPYDEBERG KOMMUNE 
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1. INNLEDNING 

Kontrollutvalgets årsmelding er orientering til kommunestyret om utvalgets 
virksomhet og hvilke saker og oppgaver som er behandlet i 2018. 
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 (nyvalg 07.02.18): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Navn  Funksjon           Personlige 
varamedlemmer  

 

Turid Fluge 
Svenneby 

Leder   Ole Kraggerud  

Trine Birkelund 
 

Nestleder   Hans Kristian Greaker  

Tove 
Blostrupmoen 

Medlem   Anne-Beth Hallberg 
Thonerud 

 

Arve Martinsen 
 

Medlem   Lillian R. Våje  

Jan Dirk von Ohle 
 

Medlem   Kari Heien  
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4. KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM OG INFORMASJONSFLYT 
Kontrollutvalget i Spydeberg kommune har i 2018 hatt 4 møter og behandlet 
52 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 2017. (sak 18/9) 
 Kontrollutvalget har innstilt på budsjett for kontroll og tilsyn 2019, jf. 

forskriftenes § 18. (sak 18/47) 
 Det er behandlet følgende rapporter/planer i utvalget: 

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt “Offentlige anskaffelser/Rutiner 
for internkontroll/Dokumentasjon», (sak 18/4) 

 Oppfølgingsrapport «Spesialundervisning» (sak 18/5) 
 Eierskapskontroll «Indre Østfold lokalmedisinske 

kompetansesenter» (sak 18/12) 
 Plan for forvaltningsrevisjon 2019 (sak 18/21) 
 Eierskapskontroll «Utviklingsselskapet Myra-Tebo AS» (sak 

18/22) 
Rapportene/plan er sendt kommunestyret for behandling. 

 Utvalget har mottatt et nummerert brev fra revisjonen (sak 18/13) 
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 Utvalget har innstilt til fellesnemda på valg av revisorsordning til Indre 
Østfold kommune i forbindelse med kommunereformen (sak 18/49). 

 Utvalget har innstilt og oversendt sak til fellesnemda på «Prosess for valg 
av kontrollutvalgssekretariat til Indre Østfold kommune» (sak 18/50) 

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

 
Tema  Orientert av: Saksnr. 
Budsjett 2018 Rådmann  og kommunalsjef Erik 

Flobakk 
18/2 

Salg av ATV fra Vollene gård Rådmann  og kommunalsjef Erik 
Flobakk 

18/3 

Årsregnskapet 2017 Rådmann og Økonomisjef Kr. F. 
Larsen   

18/9 

Ny personvernlovgivning Rådmann og personvernombud 
Ronny Olsen  

18/10,  

Personalsituasjonen i 
administrasjonen generelt og 
på økonomiavdelingen 
spesielt 

Kons. Rådmann Erik Flobakk 18/17 

Helse og velferd – Grinitun 
sykehjem 

Kons. Rådmann Erik Flobakk og Ester 
Liborg 

18/46 

 
 

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 2018 
 Overordnet revisjonsstrategi 2018 
 Framdriftsplan forvaltningsrevisjon for 2018 

 
 

6. ØVRIG 
Kontrollutvalget har hatt et virksomhetsbesøk på Grinitun Sykehjem, hvor de 
fikk omvisning. 
Utvalget var representert på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2018. 
 

 
Spydeberg xx. 2019 

 
xx 

Kontrollutvalgets leder 
(sign.) 
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Saksnr.: 2019/179 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 13980/2019 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 11.02.2019 19/5 

 
 
Informasjon fra revisjonen 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
1 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
2 Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert vedr. kvalitetskontrollen. 

 
Rakkestad, 21.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
 Epost fra revisjonen av 07.01.19 med vedlegg – Notat kvalitetskontroll 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Notat fra revisjonen 04.01.2018 ang. kvalitetskontrollen gjennomført av NKRF i 

2017, lagt frem for KU i møte 29.01.2018. 

Vurdering 
Kontrollutvalget bør kunne vente å få informasjon om bla. følgende områder: 

- Status forvaltningsrevisjon på områdene helse og omsorg, og 
levekår/sos/barnevern/flyktninger 

- Status selskapskontroll 2019. 
- Løpende regnskapsrevisjon. 

 
Revisjonen har på forespørsel fra sekretariatet oversendt notat vedr. kvalitetskontrollen 
gjennomført av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) i 2018.  
 
Kontrollen er en oppfølging av den forbundsbasert kvalitetskontrollen som ble utført av 
NKRF i 2017. I 2017 fikk regnskapsrevisjonen mangler og forvaltningsrevisjonen ble 
godkjent med merknader. I notat til kontrollutvalgene av 04.01.2018 redegjorde revisjonen 
for resultatet, og opplyste at de ville bli gjenstand for en oppfølgingskontroll på 
regnskapsrevisjon i 2018.  
 
Som det fremgår av revisjonens notat av 07.01.2019, så ble resultatet nok en gang «ikke 
godkjent» og ny oppfølging vil bli gjort i 2019. Det vises forøvrig til notatet, med vedlagt 
vedtak fra NKRF og revisjonens handlingsplan. 
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Fra: Makarov Pavel (pavmak@fredrikstad.kommune.no)
Sendt: 07.01.2019 11:01:10
Til: Rovedal Anita
Kopi: Elnes Rita

Emne: notat vedr. kvalitetskontroll til KU
Vedlegg: notat kvalitetskontroll.pdf
Hei,
Vedlagt følger notat vedr. kvalitetskontroll til KU, vedtak, brev og handlingsplan.
 
Mvh
 
Pavel Makarov
Revisor
_____________________________________

 
Telefon: 69 22 31 10
Mobil: 98 90 22 10
E‐mail: pavmak@fredrikstad.kommune.no 
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Saksnr.: 2019/179 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 14065/2019 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 11.02.2019 19/6 

 
 
Eventuelt 

 
 

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

 
Rakkestad, 21.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
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