
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 07.11.2013,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:30 
Møtested: Marker kommune, møterom 1 
Fra – til saksnr.: 13/24 – 13/30  

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Iver Halvorsrud, Leder X  

Karen Eg Taraldrud X  

Gunnar Ingebretsen X  

Rita Berget Lindblad X  

Odd E. Volen X  

 
 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra revisjonen: Finn Skofsrud 
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PS 13/24 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.09.2013 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.09.2013, godkjennes 
 
 
Rakkestad, 01.11.2013 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Markers behandling 07.11.2013: 

 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 07.11.2013: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.09.2013, godkjennes 
 
 
 

PS 13/25 Oppfølging av rapport om "Oppfølging av politiske vedtak", 
Marker kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for 
kommunestyret: 

1. Vedlagte rapport om oppfølging av rapport om "Oppfølging av politiske vedtak", Marker 
kommune, utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, tas til etterretning 

2. Administrasjonen følger opp de vedtatte anbefalingene som fremgår av rapporten 
snarest.  Kommunestyret ber om en tilbakemelding fra administrasjonen på at 
anbefalingene er fulgt opp innen juni 2014.  

 
 
 
Rakkestad, 01.11.2013 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Markers behandling 07.11.2013: 

Utvalget drøftet saken. Utvalget reagerer på saksbehandlingsfeilene som ble gjort når 
forvaltningsrevisjonsrapporten ble lagt frem for kommunestyret. Rådmannen ble invitert til 
møtet på kort varsel, men kunne ikke møte. 
 



 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak og innstilling 07.11.2013 som fremlegges til 
behandling for kommunestyret: 

1. Vedlagte rapport om oppfølging av rapport om "Oppfølging av politiske vedtak", Marker 
kommune, utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, tas til etterretning 

2. Det vises til revisjonens konklusjon i vedlagte rapport datert 13.09.2013. 
 
«Revisjonen vurderer at anbefalingene som ble gitt i forvaltningsrevisjonsprosjektet i 
liten grad er fulgt opp, og ber kommunen ha fokus på dette videre.» 
 
Kommunestyret gjør oppmerksom på at når anbefalingene i rapporten er vedtatt av 
kommunestyret er de å anse som pålegg for administrasjonen og skal således følges 
opp jamf. Kommuneloven § 23 punkt 2. «Administrasjonssjefen skal påse at de saker 
som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir 
iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar 
med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for 
betryggende kontroll». 
 
Kommunestyret vurderer det slik, ut fra rapporten og rapportens vedlegg 2, at 
kommunelovens § 23 ikke er fulgt.  
 

3. Administrasjonen følger opp de vedtatte anbefalingene som fremgår av rapporten 
snarest.  Kommunestyret ber om en tilbakemelding fra administrasjonen på at 
anbefalingene er fulgt opp innen juni 2014.  

 
 
 

PS 13/26 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 
 
Rakkestad, 01.11.2013 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Markers behandling 07.11.2013: 

Revisjonen orienterte om følgende: 
o Løpende revisjon 
o Sluseområdet  
o Investeringsregnskapet 
o Finansreglementet  
o «Haldenkanalen» 

 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 07.11.2013: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 
 



 
 

PS 13/27 Møteplan for kontrollutvalget i Marker kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 
1. halvår 2014: 

 Torsdag 6. februar 2014 kl. 09:00 

 Torsdag 8. mail 2014 kl. 09:00 

 Torsdag 5. juni 2014 kl. 09:00 
 
 
Rakkestad, 01.11.2013 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Markers behandling 07.11.2013: 

 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 07.11.2013: 

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 
1. halvår 2014: 

 Torsdag 13. februar 2014 kl. 09:00 

 Torsdag 8. mai 2014 kl. 09:00 

 Torsdag 5. juni 2014 kl. 09:00 
 
 
 

PS 13/28 Budsjett for kontroll og tilsyn 2014 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar det vedlagte budsjettforslaget med forbehold om at utgifter til KLP, 
samt lønns- og prisvekst innarbeides, slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes 
 
 
Rakkestad, 01.11.2013 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Markers behandling 07.11.2013: 

 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak og innstilling 07.11.2013: 

Kontrollutvalget vedtar det vedlagte budsjettforslaget med forbehold om at utgifter til KLP, 
samt lønns- og prisvekst innarbeides, slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes 



 
 

 
 

PS 13/29 Referater 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Det vedlagte referatet tas til orientering 
 
 
Rakkestad, 01.11.2013 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Markers behandling 07.11.2013: 

 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 07.11.2013: 

Det vedlagte referatet tas til orientering 
 
 
 

PS 13/30 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
Rakkestad, 01.11.2013 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Markers behandling 07.11.2013: 

1. Kontrollutvalgskonferansen 2014 
2. Innspill til overordnet analyse: miljøhensyn/anskaffelser 
3. Rådmann inviteres til neste møte 

 

Kontrollutvalget Markers vedtak 07.11.2013: 

1. Fire medlemmer reiser til konferansen.  
2. – 
3. Rådmann inviteres til neste møte 

 
 
 

 


