
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Spydeberg 
 
 
 
Møtedato: 13.06.2019,  
Tidspunkt: fra kl. 14.00 til kl. 16:00 
Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresal 
Fra – til saksnr.: 19/16 – 19/21  
 
 
MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 
Turid Fluge Svenneby, 
Leder 

X  

Trine Birkelund X 
 

Tove Blostrupmoen X 
 

Arve Martinsen X  
Jan Dirk von Ohle, forfall x Kari Heien 

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Ida B. Haaby   
Møtende fra revisjonen: Sten Morten Henningsmoen 
Møtende fra prosjektadministrasjonen Indre Østfold kommune: Åsmund Kobbervik, sak 19/20 
 
 

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

Leder  
Trine Birkelund Tove Blostrupmoen 

   
 

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

 
 

Merknader 
 

 
  



 

Kontrollutvalget Spydebergs møte 13.06.2019 
 
Sakliste 
 
   

PS 19/16 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 08.05.2019  

PS 19/17 Prosjektbeskrivelse til forvaltningsrevisjonsprosjekt Kvalitet i 
sykehjemstjenesten 
 

 

PS 19/18 Informasjon fra revisjonen  

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

 

PS 19/20 Valg av sekretariatsordning for Indre Østfold kommune  

PS 19/21 Eventuelt  

 
  



 

PS 19/16 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 08.05.2019 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalget 08.05.2019 godkjennes 

 
  

 
Rakkestad, 05.06.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 13.06.2019: 
 
Vedtak som innstilt.  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 13.06.2019: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalget 08.05.2019 godkjennes 

 
  

 
  



 

PS 19/17 Prosjektbeskrivelse til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
Kvalitet i sykehjemstjenesten 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
1. Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt  

«Kvalitet i sykehjemstjenesten» 
   

2. Kontrollutvalget ber revisjonen holde utvalget løpende orientert om framdriften i 
prosjektet. 

 
Rakkestad, 28.05.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 13.06.2019: 
Revisjonen fikk ordet og orienterte om prosjektet:  

- Tildeling og kapasitet 
- Behovet i befolkning –  eksempelvis alderssammensetning 
- Behov for boformer – nå og fremover 
- Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie) er ikke omfattet av prosjektet 

 
Innspill fra utvalget:  

- Hva innebærer rehabilitering i Spydeberg kommune? 
- Kriterier for å få rehabiliteringsplass 
- Tildelingsenheten 
- Kartlegging av brukere 
- Rutiner og planer 
- Stillingsinstruks og dens innhold 
- Kontroll med plasser som kommunen leier utenfor kommunen  

 
- Kontakt med pårørende – intervju 
- Kapasitet sett opp mot behov 

 
Vedtak som innstilt.  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 13.06.2019: 
  
1. Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt  

«Kvalitet i sykehjemstjenesten» 
   

2. Kontrollutvalget ber revisjonen holde utvalget løpende orientert om framdriften i 
prosjektet. 

 
  



 

PS 19/18 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen til orientering.  
  

 
Rakkestad, 05.06.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 13.06.2019: 
 

- Eierskapskontroll Deltagruppen 
- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll  

 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 13.06.2019: 
  
 Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen til orientering.  
  

 
 
  



 

PS 19/19 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.  
  

 
Rakkestad, 19.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 13.06.2019: 
 
Vedtak som innstilt.  

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak 13.06.2019: 
  
 Vedlagte referater Skatteoppkreverens årsrapport og Kontrollrapport fra Skatteetaten 

tas til orientering.  
  

 
  



 

PS 19/20 Valg av sekretariatsordning for Indre Østfold kommune 

Innstilling 
 
  
 Saken legges frem uten innstilling. 
  

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 13.06.2019: 
Sekretariatet forlot møtet under behandlingen. 
 
Åsmund Kobbervik orienterte. 
 
Turid Fluge Svenneby fremmet følgende forslag: 
 

1. Sekretariatordning for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas frem til 1. juli 
2020 gjennom Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS  

2. Sekretariatordning for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas fra 1. juli 2020 
ved å delta i et interkommunalt selskap 

3. Kontrollutvalgene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad utreder og velger 
hvilket interkommunalt sekretariat som skal ivareta funksjonen for Indre Østfold 
kommune. Kontrollutvalgene ber fellesnemnda iverksette tiltak som sikrer deltakelse i 
selskapet fra 1. juli 2020 

4. Selskaps- eller samarbeidsavtale legges frem for fellesnemnda, som gir sin anbefaling 
til kommunestyret for Indre Østfold  

5. Kommunestyret for Indre Østfold kommune vedtar ny selskaps- eller samarbeidsavtale 
6. Det bes om at styret for IØKUS gjør nødvendige undersøkelser om deltakelse i 

tilstøtende kontrollutvalgssekretariat i tillegg til ØKUS, som f.eks. ROKUS/Follo 
FIKS/KUBIS og Viken Fylkeskommune. 

7. Utredningen fra et settesekretariat skal ferdigstilles og oversendes kontrollutvalgene 
innen 1. september 2019. Utredningen skal omfatte kompetanse, ressurstilgang og 
kostnader ved deltakelse i de ulike alternative selskaper/samarbeid. 

8. IØKUS kaller inn til ekstraordinære møter i kontrollutvalgene, i samråd med 
kontrollutvalgenes ledere. 

 
Svennebys forslag enstemmig vedtatt.  
 
  



 

Kontrollutvalget Spydebergs vedtak og innstilling 13.06.2019: 
  
1 Sekretariatordning for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas frem til 1. juli 

2020 gjennom Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS  
 

2 Sekretariatordning for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas fra 1. juli 2020 
ved å delta i et interkommunalt selskap 
 

3 Kontrollutvalgene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad utreder og velger 
hvilket interkommunalt sekretariat som skal ivareta funksjonen for Indre Østfold 
kommune. Kontrollutvalgene ber fellesnemnda iverksette tiltak som sikrer deltakelse i 
selskapet fra 1. juli 2020 
 

4 Selskaps- eller samarbeidsavtale legges frem for fellesnemnda, som gir sin anbefaling 
til kommunestyret for Indre Østfold  
 

5 Kommunestyret for Indre Østfold kommune vedtar ny selskaps- eller samarbeidsavtale 
 

6 Det bes om at styret for IØKUS gjør nødvendige undersøkelser om deltakelse i 
tilstøtende kontrollutvalgssekretariat i tillegg til ØKUS, som f.eks. ROKUS/Follo 
FIKS/KUBIS og Viken Fylkeskommune. 
 

7 Utredningen fra et settesekretariat skal ferdigstilles og oversendes kontrollutvalgene 
innen 1. september 2019. Utredningen skal omfatte kompetanse, ressurstilgang og 
kostnader ved deltakelse i de ulike alternative selskaper/samarbeid. 
 

8 IØKUS kaller inn til ekstraordinære møter i kontrollutvalgene, i samråd med 
kontrollutvalgenes ledere 

 
  



 

PS 19/21 Eventuelt 

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

 
Rakkestad, 05.06.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Spydebergs behandling 13.06.2019: 
 
Ikke vedtak i sak 
 


