
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
 
Møtedato: 11.02.2019,  
Tidspunkt: fra kl. 16.00 til kl. 18:00 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresal 
Fra – til saksnr.: 19/1 – 19/6  

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Turid Fluge Svenneby, 
Leder 

X  

Trine Birkelund Ikke møtt 
 

Tove Blostrupmoen X 
 

Arve Martinsen  X  

Jan Dirk von Ohle X  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5. 
 
Møtende fra administrasjonen: Erik Flobakkog Ida Aagaard 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida B. Haaby   
Møtende fra revisjonen: Lene Eilertsen og Casper Støten 
 

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

Leder  
Trine Birkelund Tove Blostrupmoen 

   
 

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

 
 
 
 

 

Merknader 

 

 
  



 
 

Kontrollutvalget Spydebergs møte 11.02.2019 
 

Sakliste 
 
   

PS 19/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.11.2018  

PS 19/2 Orienteringssak: Budsjett 2019  

PS 19/3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll (Compilo)  

PS 19/4 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune  

PS 19/5 Informasjon fra revisjonen  

PS 19/6 Eventuelt  

 

  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 11.02.2019: 

 
Vedtak som innstilt. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 11.02.2019: 

 
  
 Protokoll fra kontrollutvalget 21.11.2018 godkjennes 
  

 

  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 11.02.2019: 

Rådmannen fikk ordet og orienterte. 
 
Drift: 

- Siste budsjett som egen kommune 
- Pleie og omsorg – stor volumøkning i pasienter og brukere. Kjøper plasser eksternt og 

legger til rette for å bo hjemme lenger  
- Barnehage – full  
- Skole: Ny lærenorm - medfører behov for flere lærere 
- Oppvekst og integrering: Barnevern – økt antall barn som trenger bistand. 
- Stab: IKT – oppdatering av programvare  
- Økt ramme til eksterne leverandører: Helsehuset, krisesenteret, sosialhjelp, rus og 

psykiatri 
- Teknikk og samfunn: Noe økt midler til regulering (sentrum nord), midler til regulering 

på industriområdene (bedre veiløsning) 
 
Investeringer/Investeringsbehov: 

- Barnehage 
- Barneskole 
- Utbygging av Grinitun  
- Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne  

 
 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak11.02.2019: 

  
 Rådmannens redegjørelse om årsbudsjett 2019 tas til orientering 
  

 

 
  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 11.02.2019: 

 
Revisjonen fikk ordet og orienterte om oppfølgingsrapporten. 

- De aller fleste punktene er fulgt opp, kulepunkt fire delvis fulgt opp. 
- Kontrollutvalget har fått ettersendt dokumentasjon som viser kortere 

saksbehandlingstid av avvik, slik at kulepunkt fire også kan anses som oppfylt 
 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Rådmannens redegjørelse om administrasjonens oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll»  tas til orientering. 
Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å redegjøre for internkontroll og rutiner i Rus- 
og psykiatriboliger, i kontrollutvalgets møte i mai 2019. 

 
Sekretariatets innstilling med Svennebys tilleggsforslag vedtatt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak og innstilling 11.02.2019: 

1 Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen i det store og hele har fulgt opp 
kommunestyrets vedtak i sak 70/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll.  
 

2 Rådmannens redegjørelse om administrasjonens oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll»  tas til orientering. 

  
3 Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å redegjøre for internkontroll og rutiner i Rus- 

og psykiatriboliger, i kontrollutvalgets møte i mai 2019. 
  

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
4 

 
Oppfølgingsrapport Internkontroll (Evaluering av Compilo) tas til orientering 

 
 

  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 11.02.2019: 

 
Vedtak som innstilt. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 11.02.2019: 

 1. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune, vedtas 
2. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Spydeberg kommune oversendes 

kommunestyret til orientering.  
 

 
  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 11.02.2019: 

 
Revisjonen fikk ordet og orienterte 
 

- Kvalitetskontroll: Fokus på metodikk og å unngå avvik i interne rutiner.  
- Sårbare ved sykdom – fordel å være flere revisorer på samme oppdrag. 
- Samtaler om sammenslåing med andre revisjoner 
- IØKR IKS valgt som revisor for Indre Østfold kommune 

o Ny kommunestruktur - endrer finansieringsmodell 
o Effektivisere arbeidsprosesser 

 
- Kapasitet i forvaltningsrevisjon:  

o Ny kommune: Se forvaltningsrevisjoner for de fem kommunene mer samlet og 
gjøre endringer i revisjonsplanene. Ikke kapasitet til å gjennomføre alle 
prosjektene, enkelte undersøkelser er heller ikke like relevante.  

o Helse og omsorg – fokus på tjenestekvalitet er et mer aktuelt prosjekt enn 
Levekår/sos.tjen/barnevern/flyktninger. 

o Risikoanalyse av ny kommune.  
 

- Eierskapskontroll Deltagruppen – oppstart i vår –  legges frem for kontrollutvalget etter 
sommeren 2019 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 11.02.2019: 

  
1 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
2 Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert vedr. kvalitetskontrollen. 

 
 
 

  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 11.02.2019: 

 
Oppfølging av vedtak 18/23 20.09.2018: 
 
Revisjonen orienterte om at prosjektets størrelse gjorde det krevende å svare ut bestillingen 
uten at den blir konkretisert i større grad. I lys av dette endret kontrollutvalget bestillingen.  
 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende forslag: 
 
Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å presentere et sluttregnskap i tråd med vedtak av 
20.09.2018 sak 18/23.  Med bakgrunn i rådmannens orientering bes revisjonen om å supplere 
med informasjon i påfølgende møte, dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.  
 
Kontrollutvalget vedtar å invitere rådmannen, gjerne representert ved teknisk avdeling, til å 
orientere kontrollutvalget om «Lysernprosjektet»:  

 
- 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 Spydebergs vedtak/innstilling 11.02.2019: 

Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å presentere et sluttregnskap i tråd med vedtak av 
20.09.2018 sak 18/23.  Med bakgrunn i rådmannens orientering bes revisjonen om å supplere 
med informasjon i påfølgende møte, dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.  
 
Kontrollutvalget vedtar å invitere rådmannen, gjerne representert ved teknisk avdeling, til å 
orientere kontrollutvalget om «Lysernprosjektet»:  

 
- 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  

 

 


