
 
Møteinnkalling 
Kontrollutvalget Spydeberg 
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Kontrollutvalgsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

mailto:anirov@fredrikstad.kommune.no


Kontrollutvalget Spydebergs møte 08.05.2019 
 

Sakliste 
 
   

PS 19/7 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.02.2019  

PS 19/8 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018  

PS 19/9 Orientering fra rådmannen: Internkontroll og rutiner i Rus- og 
psykriatriboliger 

 

PS 19/10 Orientering fra rådmannen: "Sluttregnskap Lyseren"  

PS 19/11 Revidering av revisjonsplan 2019  - Forvaltningsrevisjon  

PS 19/12 Møteplan for kontrollutvalget i Spydeberg kommune - 2. halvår 2019  

PS 19/13 Sekretariatsordning for Indre Østfold kommune  

PS 19/14 Informasjon fra revisjonen  

RS 19/1 Referatsak - Skatteoppkreverens årsrapport med skatteregnskap og 
kontrollrapport fra skatteetaten 

 

PS 19/15 Eventuelt  

2



    
Saksnr.: 2019/4493 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 50683/2019 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 08.05.2019 19/7 

 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.02.2019 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalget 11.02.2019 godkjennes 

 
  

 
Rakkestad, 07.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 11.02.2019. 

Vurdering 
Møteprotokollen er sendt ut og godkjent pr e-post. Legges frem i møtet for formell 
godkjenning og signering. 
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Saksnr.: 2019/4493 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 50702/2019 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 08.05.2019 19/8 

 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2018 for Spydeberg kommune som 

vist i vedlegg 1 til saken. 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

 
Rakkestad, 30.04.19 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2018 for Spydeberg kommune – utkast 
2. Revisors beretning 2018, datert 25.04.2019 
3. Revisjonsbrev «Oppsummering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen 2018», 

datert 26.04.2019 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Spydeberg kommunes årsregnskap 2018 – publiseres av kommunen på nett  
 Rådmannens årsberetning 2018 – publiseres av kommunen på nett 

 

Saksopplysninger 
Kommuneloven kap 8, 9 og 10 gir det rettslige grunnlaget og rammene for den kommunale 
økonomiforvaltningen. I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner 
og fylkeskommuner skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, 
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. I årsberetning fra kommunen skal det 
blant annet gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens stilling 
og resultat. 
 
Jf.  forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 4 skal kontrollutvalget 
påse at kommunes årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en 
betryggende måte. Forskriftens § 7 sier videre at når kontrollutvalget er forelagt 
revisjonsberetningen fra revisor, skal kontrollutvalget avgi uttalelse til årsregnskapet før det 
vedtas i kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal sendes formannskapet. 
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Gjeldende tidsfrister for regnskapsavleggelsen, årsrapport og revisjonsberetning: 
 

 Kommunens årsregnskap skal være avlagt innen 15. februar året etter regnskapsåret 
 Kommunens årsrapport utarbeides innen 31. mars 
 Revisors beretning skal avgis innen 15. april 
 Kommunestyret skal behandle årsregnskapet innen 1. juli 

 
 
Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bygge uttalelsen på revisjonsbrevet fra Indre 
Østfold Kommunerevisjon IKS og revisors beretning, i tillegg til regnskapet og 
årsberetningen. 
 
Årsregnskapet er ikke avlagt innen gjeldende frist. Revisjonen avga følgende beretning 
15.04.19: 

«Administrasjonssjefen har ikke avgitt korrigert årsregnskap for Spydeberg for regnskapsåret 2018 pr. 
dags dato. Vi er følgelig ikke i stand til å avgi revisjonsberetning 15. april, jf. forskrift om revisjon §5. 
Denne revisjonsberetningen vil bli trukket tilbake når vi har mottatt korrigert årsregnskap og kan avgi 
revisjonsberetning.» 

 
Revisjonsberetningen avlagt 25.04.19 er en såkalt normalberetning, dvs at revisor ikke har 
funnet avvik av en slik størrelsesorden at det er nødvendig at de påpekes, utover at 
manglende korrigert årsregnskap innen frist, er omtalt under avsnittet Andre forhold. 
Revisjonsberetningen er avlagt innen gjeldende tidsfrist. 
 
En kommune med god økonomistyring kjennetegnes gjerne med balanse i løpende drift, 
ikke for høy lånegjeld og at det er midler i disposisjonsfond. 
 
Kommunens driftsregnskap er avlagt med negativt netto driftsresultat på kr 5 012 195,- og et 
regnskapsmessig merforbruk på kr 1 898 030,- 
 
Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) anbefaler at netto driftsresultat bør 
være minst 2 % av driftsinntektene over tid for å opprettholde økonomisk balanse. 
Kommunens netto driftsresultat utgjør -1,02% av driftsinntekter i 2018.  
 
I tråd med forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 8 skal utvalget påse 
om det foreligger åpne revisjonsmerknader i form av nummererte1 brev mottatt i 2018 som 
ikke er lukket av revisjonen. Revisjonen oversendte 08.05.18 nummerert brev nr. 1/2018 til 
Spydeberg kommune.  Brevet omhandlet manglende avtaler og ansvarsfordeling mellom 
Spydeberg kommune, Kriminalomsorgen og leverandør av tjenesten. Dette ble avdekket av 
revisjonen i forbindelse med attestasjon av tilskudd fra Kriminalomsorgen i 2017. Hverken 
revisjonen eller kontrollutvalget har mottatt svar på det nummererte brevet, saken er ikke 
lukket og dermed foreligger det åpne revisjonsmerknader fra 2018.   
 
Revisjonen vil være til stede i møtet for å besvare eventuelle spørsmål fra utvalget. 
Sekretariatet anbefaler utvalget å benytte denne muligheten, og viser for øvrig til 
revisjonsbrevet av 26.04.19. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet 2018 for Spydeberg 
kommune som vist i vedlegg 1 i saken.  
 
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 
1 Kontrollutvalget plikter å påse at de forhold revisor har påpekt i nummererte brev blir fulgt opp. 
Kontrollutvalgsboken s. 69-70. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/67b3cb9c983a49b2be54e8b932faceb9/kontrollutvalgsboka.pdf 
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Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 
                                                                                                                    

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad Org.nr.: 987 424 354 
E-postadresse: iokus@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.iokus.no 
Mobil: 908 55 384 

 
Bankkonto: 1050 14 16733  

Kommunestyret i Spydeberg 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
 2019/4493-9-72606/2019-ANIROV  510/123 02.04.2019 

 
 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018 
 
Som fastsatt i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner avgir 
kontrollutvalget uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets 
uttalelse er sendt formannskapet.  
 
Kontrollutvalget har i møte 08.05.19 behandlet årsregnskapet 2018 for Spydeberg kommune. 
Til kontrollutvalgets behandling forelå årsregnskapet, rådmannens årsrapport og 
revisjonsberetningen.  
 
Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til kommunestyret: 
 

 Avleggelsen av årsberetning og revisjonsberetningen er avlagt rettidig og i samsvar 
med lov og forskrift.  
Årsregnskapet er ikke avlagt innen gjeldende frist. Revisjonen avga følgende 
beretning 15.04.19: 

«Administrasjonssjefen har ikke avgitt korrigert årsregnskap for Spydeberg for regnskapsåret 
2018 pr. dags dato. Vi er følgelig ikke i stand til å avgi revisjonsberetning 15. april, jf. forskrift om 
revisjon §5. Denne revisjonsberetningen vil bli trukket tilbake når vi har mottatt korrigert 
årsregnskap og kan avgi revisjonsberetning.» 

 
 Kommunens driftsregnskap 2018 er avlagt med et negativt netto driftsresultat på kr.  

5 012 195,- og et regnskapsmessig merforbruk på kr. 1 898 030,-. 
Investeringsregnskapet samlet sett viser sum finansieringsbehov på kr. 46,2 mill. 
Investeringsregnskapet er finansiert og avsluttet i balanse. 
 

 Kontrollutvalget merker seg følgende: 
 

- Kommunens netto driftsresultat utgjør -1,02 % av driftsinntektene i 2018. TBU har 
anbefalt nivå på minimum 2% for å opprettholde kommunens formue. 
By/kommunestyrets vedtatte ambisjon er minimum 1,75 %. 
 

- Kommunens resultat kan i hovedsak forklares med: 
- Tapsføring av usikre tidligere års inntektsførte beløp på 8,4 mill kroner. 
- Nye tilskuddssatser og nytt beregnet tilskudd til private barnehager på 1,8 

mill kroner. 
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Saksnummer 2019/4493-72606/2019  

- Nytt eiendomsskattegrunnlag på nettanlegg og tilbakebetaling av 
eiendomsskatt for 2017 og 2018 på 0,26 mill kroner etter HR-2017-1258-A 
(Statnett-dommen).  

- Kommunes virksomheter viser et samlet merforbruk på 22,9 millioner 
kroner, herav 14,8 mill innenfor SIO og 6 mill innenfor oppvekst og 
utdanning.  

 
- Kontrollutvalget merker seg at rådmannen i sin årsberetning ser med bekymring 

på at kommunen øker sine forpliktelser gjennom lånefinansierte investeringer. 
 
- Kommunens disposisjonsfond er ved årsskifte 6,2 millioner kroner. Dette 

inkluderer bruk av 604.000,- til finansiering i investeringsregnskapet. For å 
finansiere merforbruket i 2018 må det brukes 1,9 mill av disposisjonsfondet i 
2019. Kommunens budsjettmål om å sette av 7 mill til disposisjonsfond ble ikke 
innfridd. 
  

 Revisor har avlagt revisjonsberetning datert 25.04.19. Revisjonsberetningen er en 
såkalt normalberetning, dvs at revisor ikke har funnet avvik av en slik størrelsesorden 
at det er nødvendig at de påpekes, utover manglende korrigert årsregnskap innen 
frist, dette er omtalt under avsnittet Andre forhold. 
 

 I tråd med forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 8 skal utvalget 
påse om det foreligger åpne revisjonsmerknader i form av nummererte brev mottatt i 
2018 som ikke er lukket av revisjonen. Revisjonen oversendte 08.05.18 nummerert 
brev nr. 1/2018 til Spydeberg kommune.  Brevet omhandlet manglende avtaler og 
ansvarsfordeling mellom Spydeberg kommune, Kriminalomsorgen og leverandør av 
tjenesten. Dette ble avdekket av revisjonen i forbindelse med attestasjon av tilskudd 
fra Kriminalomsorgen i 2017. Hverken revisjonen eller kontrollutvalget har mottatt 
svar på det nummererte brevet, saken er ikke lukket og dermed foreligger det åpne 
revisjonsmerknader fra 2018.  
 

 Kontrollutvalget vedlegger revisjonsbrev vedr. oppsummering av utført arbeid, datert 
26.04.19. 
 

 Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2018 for 
Spydeberg kommune og slutter seg til revisors beretning av 25.04.19 
 

 
 
 

Sted, dato 
 
 
 

Navn 
Leder av kontrollutvalget 

 
 
 
 

Kopi til eksterne mottakere: 
Formannskapet     
Rådmann     

 

7



8



9



10



11



12



13



14



    
Saksnr.: 2019/4493 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 50763/2019 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 08.05.2019 19/9 

 
 
Orientering fra rådmannen: Internkontroll og rutiner i Rus- og psykiatriboliger 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om internkontroll og rutiner i Rus- og 

psykiatriboligene til orientering. 
  

 
Rakkestad, 07.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

Vedlegg 
Ingen 

Saksopplysninger 
I sak om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om Internkontroll (Compilo), som var til 
behandling i kontrollutvalgsmøte 11.02.2019 vedtok kontrollutvalget blant annet å invitere 
rådmannen til å redegjøre for internkontroll og rutiner i Rus- og psykiatriboligene. 
Bakgrunnen for vedtaket var at kontrollutvalget var gjort kjent med påstander om et alvorlig 
avvik innenfor tjenesten.  

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler å ta redegjørelsen til orientering, men ber kontrollutvalget vurdere 
om annet vedtak er nødvendig på bakgrunn av opplysninger som fremkommer i møtet.  
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Saksnr.: 2019/4493 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 50766/2019 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 08.05.2019 19/10 

 
 
Orientering fra rådmannen: "Sluttregnskap Lyseren" 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Kontrollutvalget tar tilsendt dokumentasjon og rådmannens redegjørelse om «Lysern-

prosjektet» til orientering. 
  

Rakkestad, 12.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

Vedlegg 
 Oversikt over Veidekkes garantiansvar med overtagelsesdatoer, inkl kommentarer 

om vurdering av risiko, avtale om levering av vann til Hobøl og om utvidelse av 
kontrakt 

 Møtebok KST 17.03.13 PS 48/13 (vedlegg til pkt 2 Utvidelse av kontrakt) 
 E-post av 10.04.2014 om vedtak fra styret Hobøl vannverk 
 Møtebok FSK 22.04.2014 PS 28/14 Levering av vann til Hobøl vannverk 

 

Saksopplysninger/sammendrag 
Kontrollutvalget vedtok i møte 29.11.2017 og deretter den 24.05.2018 følgende:  
 
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. 
 
I e-post til kontrollutvalgssekretariatet av 07.09.2018 skriver revisjonen at på bakgrunn av 
endret personalsituasjon i Spydeberg og ressurssituasjon hos revisjonen kan ikke 
orienteringen ferdigstilles til møtet 19.09.2018. 
 
Revisjonen skriver videre: Det vil til møte [den 19/9], være behov for å kunne avklare om 
administrasjonen skal involveres med kontaktperson etc, eller om det er kun revisjonen som 
skal orientere utvalget basert på de spørsmål som er stilt.  
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Kontrollutvalget vedtok følgende 20.09.2018: 
  
 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.  
 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. 
 
På forespørsel mottok sekretariatet noen av vedleggene til saken fra revisjonen 29.01.2019, 
for sent til at sekretariatet fikk behandlet saken før innkallingen skulle sendes ut. 
Dokumentene er vedlagt denne saken. 
 
Kontrollutvalget Spydebergs behandling og vedtak 11.02.2019:  
 
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:  
 
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  

Vurdering 
Kontrollutvalget har vedtatt og bestilt redegjørelser om ulike forhold knyttet til «Lyseren-
prosjektet» i flere møter gjennom 2017, 2018 og nå i 2019. Det er en forventing om at 
administrasjonen i samarbeid med revisjonen kan svare ut spørsmål og problemstillinger 
kontrollutvalget har reist.  
 
Saken legges frem uten annen innstilling enn å ta administrasjonens redegjørelse til 
orientering, men ytterligere tiltak i saken må vurderes ut fra informasjonen som fremkommer 
i møtet.
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_____________________________________________
Fra: Rovedal Anita 
Sendt: tirsdag 29. januar 2019 16:21
Til: 'turid.fluge@svenneby.no' <turid.fluge@svenneby.no>
Kopi: Haaby Ida Bremnes <idbrem@fredrikstad.kommune.no>
Emne: orientering om sak ang. Lysern
 
 
Hei
 
Sekretariatet hadde i dag tenkt å sende en «purring» til rådmann på understående, som ble sendt fra
sekretariatet 09.10.2018:
 

Invitasjon til kontrollutvalget – Prosjektregnskap/byggeregnskap Lyseren
Vedlagt følger samlet saksfremstilling og vedtak fra behandling av sak 18/23 Prosjektregnskap/byggeregnskap
Lyseren, fra kontrollutvalget 20.09.2018.
Som det framgår av vedtaket ønsker kontrollutvalget å invitere rådmannen for å orientere om «Lyserenprosjektet»
hva gjelder:
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. […]

 
I den forbindelse forhørte vi oss med revisjonen om de hadde fått oversendt det de hadde etterspurt. (jf.
vedtakets pkt. 1).
Revisjonen mangler fortsatt også noe, men når de i dag gikk igjennom det de hadde fått oversendt fra
administrasjonen, så viste det seg at de har fått oversendt noe av det som skulle vært adressert til
sekretariatet.
 
På bakgrunn av at sekretariatet ikke har fått dokumentet fra administrasjonen i tide, og det faktum at
revisjonen heller ikke har fått oversendt alt de har etterspurt så bør saken utsettes til maimøtet. 
 
Hva tenker du? Vi drar på KU-konf i to dager nå.
 
Mvh
 

Anita Rovedal

                Daglig leder

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Mob.nr: 908 55 384

E-post: anirov@fredrikstad.kommune.no
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-----Opprinnelig melding-----
Fra: Eilertsen Lene <leneil@fredrikstad.kommune.no> 
Sendt: tirsdag 29. januar 2019 14:18
Til: Rovedal Anita <anirov@fredrikstad.kommune.no>; Haaby Ida Bremnes <idbrem@fredrikstad.kommune.no>
Emne: VS: Levering av vann til Hobøl Vannverk AS
 
Hei
 
Her er det vi har fått fra Spydeberg kommune.
 
 
 
Med vennlig hilsen
Lene Eilertsen
revisor
_____________________________________
 
Mobiltelefon: 477 52 552
E-mail: leneil@fredrikstad.kommune.no
 
 
 
 
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Jon Gunnar Weng <jon.gunnar.weng@spydeberg.kommune.no>
Sendt: onsdag 12. desember 2018 16:12
Til: Eilertsen Lene <leneil@fredrikstad.kommune.no>; Klavestad Svend-Harald <shkl@fredrikstad.kommune.no>
Kopi: Odd Strand <odd.strand@spydeberg.kommune.no>; Odd Strand <odd.strand@trogstad.kommune.no>; Erik
Flobakk <erik.flobakk@spydeberg.kommune.no>
Emne: Levering av vann til Hobøl Vannverk AS
 
Denne e-posten kommer fra en ekstern avsender. Vær varsom med å åpne vedlegg, klikke på linker eller
svare på forespørsler om informasjon.
______________________________________________________________________________
Til Lene og Svenn Harald
Vedlagt følger svar på spørsmålene til punkt 2 fra Kontrollutvalget vedrørende vann og trykkavløpet på 
Lyseren.
 
Levering av vann til Hobøl vannverk ble behandlet av formannskapet 22.4.2014. Saken følger vedlagt.
I e-post av 10.4.14 meddeler Hobøl vannverk at deres styret 9.4.2014 slutter seg til de planene Spydeberg
kommune har for levering av vann til Hobøl vannverk.
 
Kostnadene til investeringer for leveranse av vann til Hobøl Vannverk bygger på formannskapets vedtak.
 
Har snakket med Erik Flobakk. Det foreligger ytterligere  underskrevet avtale med Hobøl vannverk.
 
Jon Gunnar
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Saksnr.: 2019/4493 
Dokumentnr.: 10 
Løpenr.: 81471/2019 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 08.05.2019 19/11 

 
 
Revidering av revisjonsplan 2017-2018 - Forvaltningsrevisjon 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret: 
  

Kontrollutvalget vedtar å innstille til kommunestyret om at kommunestyret avbestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt Levekår/sos.tjenester/barnevern/flyktninger 

  
 Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  
 Kommunestyret avbestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Levekår/sos.tjenester/barnevern/flyktninger 
 
Rakkestad, 12.04.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Revisjonsplan 2017-2018, vedtatt i kommunestyret 09.02.2017 PS 5/17 

Saksopplysninger 
Ettersom kommunesammenslåingen i 2020 nærmer seg har det meldt seg behov for å se på 
planene for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll på nytt. 
 
Revisjonen har over flere år hatt problemer med kapasitet. Det viser seg fremdeles, og det 
fremstår som lite sannsynlig at revisjonen skal kunne ta igjen etterslepet før nåværende 
kommune opphører. 
 
Revisjonen har fått tilbakemeldinger fra administrasjonen i flere av kommunene som skal slå 
seg sammen om at det oppfattes som lite hensiktsmessig å gjøre forvaltingsrevsioner om og 
i kommuner som vil opphøre om kort tid. Enkelte av prosjektene i planen kan også 
gjennomføres i ny kommune i stedet. I tillegg er det kjent at administrasjonene i de aktuelle 
kommunene etterhvert begynner å bli svært presset på ressurser i form av tid og 
tilgjengelige medarbeidere. 
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Det har vært gjennomført et fellesmøte hvor representanter fra kontrollutvalgene i Askim, 
Spydeberg, Trøgstad, Eidsberg og Hobøl deltok, sammen med prosjektrådmann i Indre 
Østfold kommune, Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS og Indre Østfold 
kommunerevisjon IKS. 
 
I møtet presenterte revisjonen forslag om at følgende prosjekter skulle avbestilles i den 
enkelte kommune: 
 
Askim:  Energieffektivisering kommunale bygg 
Spydeberg:  Levekår 
Hobøl:  Administrasjon og styring 
Eidsberg:  IKT-sikkerhet 
Trøgstad:  Tiltak mot mobbing 
 
 
Gitt at kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget har revisjonen vurdert at den vil være 
ajour med forvaltningsrevisjonsprosjekter i samtlige av sine eierkommuner pr. 31.12.2019. 
 
Prosjekter som gjenstår for levering i Spydeberg kommune: 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Kommunesammenslåingsprosess – medarbeiderfokus 
Oppfølingsrapport: Forebyggende helsetjenester 
Selskapskontroll: Indre Østfold brann og redning IKS og Deltagruppen AS. 
 

Vurdering 
Med bakgrunn i signaler fra fellesmøtet anbefaler sekretariatet kontrollutvalget å avbestille 
forvaltningsrevisjonsprosjekt Levekår mm. Kontrollutvalget er ikke delegert mulighet til å 
gjøre endringer i planen, slik at saken må sendes til kommunestyret for videre behandling. 
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Saksnr.: 2019/4493 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 52173/2019 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 08.05.2019 19/12 

 
 
Møteplan for kontrollutvalget i Spydeberg kommune - 2. halvår 2019 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 

virksomhet 2. halvår 2019: 
 
1. møte: onsdag 9. oktober kl. 16:00 

 
Rakkestad, 08.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen  

Saksopplysninger 
I henhold til kommuneloven § 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder 
som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter. 
 
Av praktiske grunner innstiller sekretariatet på at utvalget fastsetter møteplan for hvert 
halvår. 

Vurdering 
Det er i innstillingen foreslått ett møte for andre halvår 2019. Spydeberg kommune trer inn i 
Indre Østfold kommune fra 01.01.2020. Sekretariatet foreslår derfor at høstens møte legges 
i oktober slik at man forhåpentligvis kan få behandlet alle utestående saker, før utvalget går 
av. Et møte tidlig i oktober vil gi rom for at kommunestyret rekker å behandle eventuelle 
saker fra kontrollutvalget før ny kommune trer i kraft. 
 
Sekretariatet foreslår konkrete dager slik at sekretariatets praktiske muligheter til 
saksbehandling, møteplaner for øvrige kontrollutvalg samt forholdet til frister, ferieavvikling 
m.m. er hensyntatt. 
 
Kontrollutvalget står fritt til å endre tidspunkt, sette opp nye møter eller å avlyse allerede 
berammede møter. 
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Saksnr.: 2019/4493 
Dokumentnr.: 11 
Løpenr.: 90625/2019 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 08.05.2019 19/13 

 
 
Sekretariatsordning for Indre Østfold kommune 

 
 

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

 
Rakkestad, 30.04.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
 Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Saksfremlegg og protokoll sak nr. 23/19 i Fellesnemda 02.04.2019 

 

Saksopplysninger 
Valg av ordning for kontrollutvalgssekretariat og valg av kontrollutvalgssekretariat til den nye 
kommunen har ikke vært til behandling i kontrollutvalg eller fellesnemd. Fordi 
kontrollutvalgssekretariatet ikke er habile til å legge frem sak om dette, har utvalgene hatt til 
behandling sak om hvem som skal utrede saken på vegne av kontrollutvalgene. 
Kontrollutvalgene har i likelydende vedtak innstilt til fellesnemda om at prosjektrådmann i 
Indre Østfold kommune skulle utrede sak om valg av sekretariatsordning for 
kontrollutvalgene. 
 
Da saken var til behandling i fellesnemda, fattet fellesnemda følgende, enstemmige vedtak: 
Fellesnemda vedtar å takke ja til invitasjonen fra Nordre Follo kommune til å være med på 
en anbudsutlysning om Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS og Kommunerevisjon 
Indre Østfold IKS’ sine oppgaver. Indre Østfold kommune anbefaler at det startes en 
prosess for utmelding av disse IKS’ene. 
 
Det er kontrollutvalgene som har innstillingsrett til kommunestyret i sak om hvilken ordning 
og hvilket selskap en skal ha som sekretariat til kontrollutvalget, slik det fremkommer av 
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forskrift om kontrollutvalg § 20 og inndelingslova § 26: 
 
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand 
som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. 
 
Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet 
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 
Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons 
eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet 
 
Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få 
fullmakt til å vidareføre deltaking i interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre 
avtale med annan revisor. Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt 
vedtak skjer etter innstilling frå kontrollutvala 
 
Når det gjelder selve eierskapet de fem kommunene har i Indre Østfold 
kontrollutvalgssekretariat IKS, videreføres dette automatisk til den nye kommunen, fram til 
det eventuelt sies opp. (https://www.ks.no/fou-sok/2016/154002/). 
Den 26.04.2019 var det representantskapsmøte for Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat 
IKS. Det ble vedtatt at eksisterende selskapsavtale videreføres. 
 
Samtidig som eierspørsmålet er en del av saken, er det et rettslig prinsipp at det er 
kontrollutvalgene som innstiller til det nye kommunestyret på valg av sekretariat (og revisor). 
Kontrollutvalgets sekretariat kommer derfor i en særstilling sammenliknet med for eksempel 
et brann og redningsselskap eller et renovasjonsselskap. Administrasjonen har ikke 
innstillingsrett ved behandling av disse to lovpålagte tjenestene, kun kontrollutvalget. Ved en 
lojal tolkning av loven er riktig saksgang at kommunestyret velger sekretariat og 
sekretariatsordning etter innstilling av fra kontrollutvalgene, fortrinnsvis i konstituerende 
møte. Deretter vil kommunestyrets vedtak avgjøre hvordan eierskapet skal håndteres videre. 
 
Fellesnemdas vedtak, slik sekretariatet tolker det, har konkludert med valg av ordning, i og 
med at det takkes ja til å være med på anbudsutlysning. Dette forsås da som at Indre 
Østfold kommune vil se etter sekretariat i markedet ved å kjøpe tjenesten, uten å være på 
eiersiden (konkurranseutsetting). 
 
 

Vurdering 
I «Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene» fremgår det at «hvis 
det skulle skje at saksbehandlingen ikke følger lov og forskrift i spørsmålet om revisjons- og 
sekretariatsordning, må det påpekes av sekretariatet, og kontrollutvalget bør få saken til 
behandling». 
 
Sekretariatet skal ikke legge seg opp i hvilket selskap eller hva slags ordning den nye 
kommunen ønsker å benytte, men har samtidig plikt til å påpeke overfor kontrollutvalgene 
dersom saksbehandlingen ikke skjer i tråd med lov og forskrift. I den forbindelse 
understrekes det at kontrollutvalgene ikke har lagt frem sak om valg av ordning og valg av 
sekretariat for fellesnemda. Saken til fellesnemda gjaldt innstilling om hvem som skulle 
utrede disse sakene på vegne av kontrollutvalgene. 
 
Sekretariatet legger saken frem uten innstilling, da sekretariatet som selskap er berørt av 
vedtaket i fellesnemda. 
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Saksnr.: 2019/4493 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 50689/2019 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 08.05.2019 19/14 

 
 
Informasjon fra revisjonen 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Brev til kontrollutvalget om vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas 
til orientering 
 

 Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen til orientering. 
  

 
Rakkestad, 07.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 
 

Vedlegg 
 Oppnevning som oppdragsansvarlig revisor 
 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, brev av 29.03.2019. 

Saksopplysninger 
Indre Østfold kommunerevisjon IKS har oppnevnt en medarbeider i tillegg til distrikstrevisor 
som oppdragsansvarlig revisor for samtlige av revisjonens eierkommuner. 
 
Kontrollutvalget skal hvert år motta en skriftlig egenvurdering av revisors uavhengighet, jfr. 
revisjonsforskriften § 15. Oppdragsansvarlig revisor skal vurdere egen uavhengighet opp 
mot krav i kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon § 12 om krav til vandel. 
Uavhengighetsvurdering følger vedlagt. 
 
Revisjonen orienterer kontrollutvalget om revisjonens arbeid og status for 

- forvaltningsrevisjon 
- selskapskontroll 
- løpende regnskapsrevisjon. 

 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saken til orientering. 
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RS 19/1 Referatsak - Skatteoppkreverens årsrapport med 
skatteregnskap og kontrollrapport fra skatteetaten



    
Saksnr.: 2019/4493 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 50697/2019 
Klassering: 510/123 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Spydeberg 08.05.2019 19/15 

 
 
Eventuelt 

 
 

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

 
Rakkestad, 07.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
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