Møteinnkalling
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtested:
Tidspunkt:

Trøgstad kommune, møterom Havnås
13.11.2017 kl. 16:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post
anirov@fredrikstad.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Trøgstad, 06.11.2017

Borger Larsen
Leder
(sign)
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Kontrollutvalget Trøgstads møte 13.11.2017

Sakliste

PS 17/28

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.09.2017

PS 17/29

Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2018

PS 17/30
PS 17/31

2. gangs behandling: Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer til IØ
Data IKS
Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2018

PS 17/32

Informasjon fra revisjonen

PS 17/33

Eventuelt
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/17076
1
220569/2017
510/122
Ida Bremnes Haaby

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
13.11.2017

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.09.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.09.2017 godkjennes.
Rakkestad, 25.10.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 18.09.2017.
Vurdering
Møteprotokoll legges fram for godkjenning.
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Utvalgssaksnr.
17/28

Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/17076
4
226221/2017
510/122
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
13.11.2017

Utvalgssaksnr.
17/29

Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2018
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme på kr. 1.043.000,-,
vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2018 oversendes ordfører for videre politisk behandling
etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» med følgende
innstilling:
Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme
på kr. 1.043.000,-, vedtas
Rakkestad, 01.11.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Forslag til detaljbudsjett for kontroll og tilsyn i Trøgstad kommune 2018
Saksopplysninger
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, gjeldende fra
01.07.04, omhandler § 18 budsjettbehandlingen.
I nevnte paragraf sies det at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og
tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sies det at kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret.
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat tolker forskriften slik at utgifter til kontrollutvalgets
egen virksomhet og utgifter til kjøp av revisjons- og sekretærtjenester skal innarbeides i
forslaget.
Budsjettets enkelte elementer:





Løpende utgifter til kontrollutvalgets ordinære drift.
Utgifter til kjøp av revisjonstjenester.
Utgifter til kjøp av sekretærtjenester.

Budsjettet for sekretariatet og revisjonen ble behandlet i de respektive representantskap 27.
oktober 2017.
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Vurdering
Sekretariatet vurderer det slik at fremlagt forslag er et minimum for at kontrollutvalget skal
kunne utføre sitt lovpålagte kontrollarbeid på en tilfredsstillende måte, det er lagt opp til 5- 6
møter i året. Vi ser at det er en økende interesse for at de av KUs medlemmer som ønsker
det skal kunne dra på NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i februar. Dette vurderer
sekretariatet som hensiktsmessig og nyttig på bakgrunn av flere faktorer. Men de viktigste er
at konferansen tar opp dagsaktuelle temaer knyttet til arbeidet med kontroll og tilsyn, samt
gir utvalget påfyll og inspirasjon i sitt videre virke.
Budsjettall for IØKR IKS og IØKUS IKS vedtas i respektive representantskap, innbakt her
ligger bla. ett forvaltningsrevisjonsprosjekt, en selskapskontroll og løpende
regnskapsrevisjon, samt kostnader tilknyttet sekretariatets
forarbeid/saksbehandling/gjennomføring/etterarbeid i forbindelse med kontrollutvalgets
møtevirksomhet.
Vedlegg:
Detaljbudsjett
Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018 Trøgstad kommune
Ansvar
Art
Tekst
Budsjett
Regnskap
2017
2016
080
080
080
099
115
150
170
160
375
375

Møtegodtgjørelse
Ledergodtgjøring
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Bevertning
Kurs/opplæring
parkering
Kjøregodtgjørelse
kjøp av revisjonstjenester
fra IØKR IKS
Kjøp av sekretariat
tjenester fra IØKUS IKS
Sum

18 000
8 200
4 000
3 500
1 000
35 000
1 000
796 878
151 137
1 018 715
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778 351,00
144 389,00
922 740,00

Forslag til Evt. kommentar
budsjett
2018
18 000 6 møter - økt med ett møte
8 200
4 000
3 500
1 500
35 000
1 000
816 590
154 878
1 042 668

vedtatt i respektive
representantskap 27/10

Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/3672
8
98746/2017
510/122
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
22.05.2017
13.11.2017

Utvalgssaksnr.
17/11
17/30

2. gangs behandling: Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer til IØ Data IKS
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget tar brev av 07.09.2017 fra Indre Østfold Data IKS sitt avviklingsstyre, til
orientering.
2. Brev av 07.09.2017 fra Indre Østfold Data IKS sitt avviklingsstyre sendes ordfører og
rådmann til orientering.
Rakkestad, 27.10.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Kontrollutvalget Trøgstads behandling 22.05.2017:
Leder ga ordet til sekretariatet som orienterte.
Revisjonen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.
Sekretariatet fremmet følgende endringsforslag:
1. Varslet oversendes Indre Østfold datas avviklingsstyre, som bes gi kontrollutvalget
tilbakemelding av sin oppfølging av saken innen tre måneder.
2. Kopi av henvendelsen sendes Trøgstad kommune v/rådmann.
Sekretariatets endringsforslag enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 22.05.2017:
1. Varslet oversendes Indre Østfold datas avviklingsstyre, som bes gi kontrollutvalget
tilbakemelding av sin oppfølging av saken innen tre måneder.
2. Kopi av henvendelsen sendes Trøgstad kommune v/rådmann.

Vedlegg
 Brev av 07.09.2017 fra Per Sturla Wærnes «Vedrørende henvendelse om vedtak i
forbindelse med varsel angående uryddige fakturaer til Indre Østfold Data IKS»
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Brev, udatert, fra ukjent avsender: Varsling om uryddige fakturaer til Indre Østfold
Data IKS
 PS 17/11 Fra kontrollutvalgets behandling 22.05.2017

Saksopplysninger
Sekretariatet mottok 11.09.2017 svar på henvendelse sendt til IØD IKS avviklingsstyre, etter
at kontrollutvalgene i Trøgstad, Skiptvet, Spydeberg og Hobøl behandlet PS 17/11
«Innkommet sak -Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer, IØ Data IKS», på bakgrunn av
anonymt varsel som var sendt til de respektive kontrollutvalgene.
I svarbrevet går det fram at avviklingsstyrets mandat anses å være å avvikle selskapet, og at
det ikke faller inn under avviklingsstyrets ansvarsområde å gjennomgå utbetalinger som er
gjort flere år tilbake.
Utvalgets henvendelse gikk først og fremst ut på å få på det rene om varselets påstander
var reelle eller ikke. Ingen av kommunene har så vidt kontrollutvalgets sekretariat vet gjort
krav mot selskapet basert på påstandene som varselet fremmer. I så fall reguleres
spørsmålet om i lov om interkommunale selskaper.
Det fremgår av avviklingsstyrets redegjørelse at det både teknisk og praktisk er vanskelig,
kostbart og tidkrevende å vurdere om påstandene i varselet er sanne. Regnskapssystemet
er endret og åtte-ti år gammel data er ikke tilgjengelig i dagens regnskapssystem. Dessuten
er muligheten for å ettergå påstandene små siden varselet er anonymt. Det bemerkes
samtidig at en kostnadsfordeling som varselet beskriver, normalt ikke skal forekomme
Avviklingsstyret har konkludert med at en gjennomgang av såpass gamle forhold vil være så
kostbar og tidkrevende at en eventuell tilbakebetaling ikke vil dekke utgiftene til
undersøkelsene. Avviklingsstyret vil ikke forfølge saken videre.
Vurdering
I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 4” Tilsyn og kontroll” fremgår
kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. I departementets merknader til § 4 står det
følgende:
«Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner».
Kontrollutvalget må avgjøre om saken skal undersøkes nærmere basert på den
dokumentasjonen som foreligger.
Slik sekretariatet ser det kan avviklingsstyret ikke vurdere påstandene i varselet da så
gammel informasjon er svært utilgjengelig og muligens også slettet. At selskapet er under
avvikling og ikke i drift gjør at ordinære prosedyreregler for behandling av varslingssaker
vanskelig kan gjøres gjeldende.
Likefult bør alle varsler, også anonyme, behandles og undersøkes. Når det ikke ligger til
rette for intern varsling, som i denne saken, er kontrollutvalget å anse som en av flere mulige
kanaler. Når det varsles direkte til kontrollutvalget blir det opp til kontrollutvalget å vurdere
om saken anses så alvorlig at den børe løftets opp på politisk nivå ved å gå videre til
kommunestyret med den. Imidlertid er det her mange uavklarte spørsmål i saken, og den er
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vanskelig å undersøke ytterligere så lenge varselet er anonymt. Undersøkelsesplikten anses
som oppfylt ved at Avviklingsstyret har fått uttale seg i saken.
Sekretariatet kan heller ikke se at kontrollutvalget kan framskaffe dokumentasjon for å
bekrefte elle avkrefte påstander om uryddig fakturering.
Slik sekretariatet ser det vil det være opp til den enkelte kommune å vurdere hvorvidt
varselet skal forfølges og undersøkes ytterligere, og i så fall måtte fremme krav om
tilbakebetaling til avviklingsstyret etter bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta brev fra styreleder i Indre Østfold Datas
avviklingsstyre til orientering, samt orientere rådmann og ordfører om kontrollutvalgets
vurdering i saken. Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering
uten videre oppfølging.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/17076
5
228994/2017
510/122
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
13.11.2017

Utvalgssaksnr.
17/31

Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2018
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin
virksomhet 1. halvår 2018:
1. møte: mandag 5. feb. kl. 16:00
2. møte: mandag 7. mai kl. 16:00
3. møte: mandag 11. juni kl. 16:00
Rakkestad, 06.11.17
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.
Det er møteplikt i kontrollutvalgets møter, og evt. gyldig forfall må meldes sekretariatet så
fort som mulig slik at vara kan innkalles.
Vurdering
Det er i innstillingen foreslått 3 møter for første halvår 2018. Årshjulet for kontrollutvalget,
som går fram av strategidokumentet, legger føringer for hvor mange møter kontrollutvalget
bør holde, samt innholdet i disse.
Når det er foreslått konkrete dager så har dette sammenheng med sekretariatets praktiske
muligheter til saksbehandling osv., samt forholdet til frister, ferieavvikling m.m.
Utover møtene som er foreslått, er det opp til utvalget å endre tidspunkter, bestemme andre
møter, eller å avlyse allerede berammede møter.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/17076
2
220571/2017
510/122
Ida Bremnes Haaby

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
13.11.2017

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.
Rakkestad, 25.10.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Vurdering
Revisjonen orienterer om sitt arbeid.
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Utvalgssaksnr.
17/32

Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/17076
3
220575/2017
510/122
Ida Bremnes Haaby

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
13.11.2017

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Saken legges fram uten innstilling.
Rakkestad, 25.10.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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Utvalgssaksnr.
17/33

