
Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
 
Møtedato: 08.05.2019,  
Tidspunkt: fra kl. 16.00 til kl. 18:50 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen 
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Turid Fluge Svenneby 
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Trine Birkelund Tove Blostrupmoen 
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Arve Martinsen Jan Dirk von Ohle 

 
 
 

 

Merknader 
 
Trine Birkelund hadde merknad til innkallingen:  
Årsregnskap og årsmelding var ikke tilgjengelig for utvalget før selve møtedagen. 
 
__  
 
Sak 9 ble behandlet før sak 8 
RS 19/1 ble utsatt til neste møte 
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PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 08.05.2019: 
 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 08.05.2019: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalget 11.02.2019 godkjennes 

 
  

 
 
  



PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 08.05.2019: 
 
Rådmann og økonomisjef fikk ordet og orienterte om årsberetning og årsregnskap 2018. 
 
Budsjettmål om avsetninger på disposisjonsfond, men særlig tre forhold førte til at det likevel 
ble et merforbruk i årsregnskapet: 
- Rettslig tvist med Fredrikstad kommune – tapsført med 8,4 mill. som er inntektsført 

tidligere år 
- Klagesak tilskudd barnehager – endret tilskuddssatsene til private barnehager, 1,8 mill. 
- Dom i «Statnettsaken» - 300 000 kr. 
 
God skatteinngang – bedre enn statens prognoser 
 
Driftsregnskap: 

o Merforbruk folkevalgte, sammenheng med møtegodtgjørelse IØ kommune 
o Merforbruk stab  
o Mindreforbruk helse og velferd 
o Merforbruk rus/psykiatri 
o Merforbruk oppvekst/utdanning 
o Teknikk og samfunn – negativt selvkostfond 
o Merforbruk SIO / større trykk/forbruk på de ulike tjenestene, særlig på Grinitun 

 
Investeringsregnskap: 

o Anleggsmidler  
o Noen prosjekter ligger noe etter 

 
- God likviditet 
 
- Nummerert brev 
 
Revisjonen orienterte om regnskapsavleggelsen. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 08.05.2019: 
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. 
 



PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 08.05.2019: 
 
Leder innledet. Rådmannen fikk ordet og orienterte 
 
- Saker som har vært til behandling hos fylkesmannen er lukket 
- Gjort endringer i rutiner, prosedyrer og regelverk for avvik 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 08.05.2019: 
  
 Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om internkontroll og rutiner i Rus- og 

psykiatriboligene til orientering. 
  
 
  



PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 08.05.2019: 
Leder innledet og ga ordet til rådmannen som orienterte: 
 
- Summen på prosjektet har økt, antall abonnenter har doblet seg. 
- Åpent budsjett i prosjektet, anslått pris til å begynne med, antall påmeldte har økt, og 

området er utvidet. Kan ikke sammenlikne opprinnelig budsjett og nåsituasjon. 
- Revisjonen har gått igjennom regnskapet, de som har vært i prosjektet har vært intervjuet 

av revisjonen. Har svart ut en del av spørsmålene tidligere. 
- Veidekkes garantiansvar  
- Risiko for grunneiererstatninger –avtale med Veidekke om kr 500 000,- til gjennomføring 

av gjenstående arbeid og anbud på entreprenør. Erstatning til grunneierne ligger til rettslig 
skjønn. 

- Avtale om salg av vann til Hobøl. Ikke signert avtale, men er enighet om innhold. 
Kommunen har skriftlig bestilling fra Hobøl vannverk. 

- Kontrakten har blitt forlenget, anleggsperioden har blitt lenger. Kontraktssummen har økt 
pga forlengelse av avtale med entreprenør.  

 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende forslag til tillegg til vedtak: 
  

Kontrollutvalget ønsker svar på hvordan kostnader er fordelt og hvilke kostnader som 
ligger i prosjektet, og ber seg forelagt:  
- Prosjektregnskap på vann og avløp Lyseren 
- Spesifisert totalkostnad 
- Kontraktssum 
- Endringsmeldinger med økonomiske konsekvenser 
- Sluttoppgjør 
- Leverandører som har vært inne i prosjektet (som er ført på trykkavløpet) 
 

 Revisjonen gjennomgår overnevnte materiale tilsendt fra kommunen og leverer en 
skriftlig vurdering i et notat til kontrollutvalgets møte 16.10.2019. 

 
Innstilling med tilleggsforslag vedtatt.  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 08.05.2019: 
  
 Kontrollutvalget tar tilsendt dokumentasjon og rådmannens redegjørelse om «Lysern-

prosjektet» til orientering. 
  

Kontrollutvalget ønsker svar på hvordan kostnader er fordelt og hvilke kostnader som 
ligger i prosjektet, og ber seg forelagt:  
- Prosjektregnskap på vann og avløp Lyseren 
- Spesifisert totalkostnad 
- Kontraktssum 



- Endringsmeldinger med økonomiske konsekvenser 
- Sluttoppgjør 
- Leverandører som har vært inne i prosjektet (som er ført på trykkavløpet) 
 

 Revisjonen gjennomgår overnevnte materiale tilsendt fra kommunen og leverer en 
skriftlig vurdering i et notat til kontrollutvalgets møte 16.10.2019. 

 
  



PS 19/11 Revidering av revisjonsplan 2019 - 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 08.05.2019: 
 
Leder innledet og ga ordet til revisjonen som orienterte. 
 
Vedtak som innstilt. 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 08.05.2019: 
  

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 
 
 
 
  



PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 08.05.2019: 
 
Møtedag endret til onsdag 16.10.2019. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 08.05.2019: 
 Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 

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

 
  



PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 08.05.2019: 
 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og avventer fellesnemdas vedtak. 
 
Svennebys forslag vedtatt.  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 08.05.2019: 
  
 Kontrollutvalget tar saken til orientering, og avventer fellesnemdas vedtak. 
  

 
 
  



PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 08.05.2019: 
 
Revisjonen orienterte og svarte på spørsmål.  
 
Vedtak som innstilt.  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 08.05.2019: 
  

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

 Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen til orientering. 
  

 
  



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

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Vedlagte referater Skatteoppkreverens årsrapport og Kontrollrapport fra Skatteetaten 

tas til orientering.  
  

 
Produksjonsfeil i innkallingen. Sak legges frem på neste møte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS 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 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 08.05.2019: 
 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 08.05.2019: 
  
 Ikke vedtak i sak 
  



   
   
   

 VEDLEGG 

 

Vedlegg til kontrollutvalget i Spydebergs protokoll fra møte 08.05.2019 – 
rådmannens orientering sak 19/10  
 
«I saken om «Sluttregnskap Lyseren» ble rådmannen bedt om å orientere om følgende 
punkter: 
 
 Veidekkes garantiansvar sett i sammenheng med overtagelsesdatoer 
Overtakelsene i prosjektet har vært gjennomført i tidsrommet 7.10.2015 – 9.12.2016. 
Veidekkets garantiansvar følger NS 8407, punkt 7.2, som innebærer at prosjektet er 
delovertatt og med start av garanti på disse datoene. Oversikt over overtakelsesdatoer er 
oversendt til revisor. 
 
 Vurdering av risiko for ekstra kostnader i prosjektet, herunder grunneiererstatninger 
Dert er inngått en avtale mellom Veidekke AS og Spydeberg kommune om at kommunen får 
overført 500 000.- for å gjennomføre gjenstående arbeider, herunder gjenstående 
grunneiererstatninger. Det foreligger en skjønnsbegjæring fra grunneiere som gjelder, i 
hovedsak, utbedringer gjennom skogsmark. Det er vurdert at summen som er overført fra 
Veidekke AS er stor nok til å dekke alle gjenstående kostnader. 
 
 Avtale om salg av vann til Hobøl 
Det er framforhandlet en avtaletekst mellom Hobøl vannverk og Spydeberg kommune. Den er 
vurdert av jurist for Hobøl vannverk og er oversendt jurist i kommunen til vurdering. Deretter 
kan avtalen signeres. 
 
 Ble kontrakten mellom Spydeberg kommune og Veidekke påvirket av økt antall 
påmeldte hytter og i så fall hvordan 
Det har blitt benyttet enhetspriser fra kontrakten med entreprenøren og foretatt en vurdering 
underveis av hvilke områder som skal med i prosjektet, eller ikke. Vurdert ut ifra kostnader. 
Det er ingen tvil om at økningen i antall påkoblinger i prosjektet har redusert underskuddet i 
prosjektet betraktelig.» 


