
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Marker

Møtested:     Marker kommune, møterom 2
Tidspunkt: 28.05.2015 kl. 09:00

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

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Marker 20.05.2015

Iver Halvorsrud
Leder
(sign.)

-�1�-



Kontrollutvalget Markers møte 28.05.2015
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Saksnr.: 2015/6823
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 56332/2015
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Ida Bremnes

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 28.05.2015 15/7

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.02.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.02.2015 godkjennes.

Rakkestad, 31.03.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.02.2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Vurdering

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.02.2015 legges frem til godkjenning.
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 26.02.2015,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00 
Møtested: Marker kommune, møterom 1 
Fra – til saksnr.: 15/1 – 15/6  

 
 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Iver Halvorsrud, Leder X  

Karen Eg Taraldrud, meldt 
forfall 

 Ole Krosby innkalt, meldt forfall 

Gunnar Ingebretsen, meldt 
forfall 

 Kåre Bakken, innkalt, men er flyttet 
ut av kommunen 

Rita Berget Lindblad X  

Odd E. Volen X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 5. 
 
Møtende fra administrasjonen: Rådmann, sak 15/3 og 15/6 
Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen og Svend-Harald Klavestad 
Ordfører var tilstede under sak 15/2  
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Iver Halvorsrud 

Leder  
Karen Eg Taraldrud Gunnar Ingebretsen 

   
 

……………………. ……………………. 
Rita Berget Lindblad Odd E. Volen 

 
 

Merknader 

 
Kontrollutvalget Markers møte 26.02.2015 
 

Sakliste 
 
  U.off. 

PS 15/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.11.2014  

PS 15/2 Økning i kassakreditt - Marker kommune  

PS 15/3 Orienteringssak - Budsjett 2015  

PS 15/4 Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Marker  

PS 15/5 Informasjon fra revisjonen  

PS 15/6 Eventuelt  

-�4�-



 
 

PS 15/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.11.2014 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.11.2014, godkjennes 
 
 
Rakkestad, 18.02.2015 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Markers behandling 26.02.2015: 

 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 26.02.2015: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.11.2014, godkjennes 
 
 
 

PS 15/2 Økning i kassakreditt - Marker kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Saken legges frem til drøfting i utvalget, slik at vedtak kan fattes 
 
 
Rakkestad,  18.02.15 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Markers behandling 26.02.2015: 

Ordfører informerte om saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 
Utvalget drøftet saken. 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 26.02.2015: 

Ordførerens redegjørelse i saken tas til orientering. 
 Ved framtidige låneopptak i Marker kommune bør ordfører orientere formannskapet og 
kommunestyret før låneopptaket finner sted. 
 
 
 

PS 15/3 Orienteringssak - Budsjett 2015 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
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Rådmannens redegjørelse tas til orientering 
  
 
Rakkestad, 18.02.15 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Markers behandling 26.02.2015: 

Rådmann redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 
Hovedpunkter: 

- Bedre statlige rammer enn ventet 
- Utfordringen er å få realistiske rammer i virksomhetene 
- Med finansiering i helse /omsorg 
- Barnevern 
- Barnehager – Telemarkforskning engasjert i fht private barnehager og tilskudd fra 

kommunen. 
- Finansiering – refinansiering  
- Investeringer – ingen store tunge saker 
- ROBEK - konsekvenser 

 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 26.02.2015: 

Rådmannens redegjørelse tas til orientering 
 
 
 

PS 15/4 Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Marker 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Marker kommune, vedtas 
 
 
Rakkestad, 18.02.15 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Markers behandling 26.02.2015: 

 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak og innstilling 26.02.2015 som fremlegges til 
behandling for kommunestyret i Marker: 

 

 Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Marker kommune, vedtas 
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PS 15/5 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 
 
Rakkestad, 18.02.2015 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Markers behandling 26.02.2015: 

Revisjonen ga informasjon om følgende: 
- Fremdriftsplan 
- Statlige tilsyn – fosterhjem 
- Oppfølgingsrapport, ikke fått tilbakemelding fra kommunen enda 
- Personalsituasjon 
- Løpende regnskapsrevisjon og årsregnskap 

 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 26.02.2015: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 
 
 

PS 15/6 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
Rakkestad, 18.02.15 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Markers behandling 26.02.2015: 

1. Personalsituasjon i IØKUS 
2. Odd Volen refererte fra kontrollutvalgssekretariatet 
3. Barnevernssak – orientering fra rådmann. Møtet ble vedtatt lukket under rådmanns 

orientering (kommuneloven §31, 2, jamf forvaltningsloven §13 nr 1). Møtet ble 
deretter åpnet igjen. 

4. Oppfølgingsrapport – skole – bruk av vikarer. 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 26.02.2015: 

1. Informasjonen tas til orientering 
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2. Informasjonen tas til orientering 
3. Barnevernssak – redegjørelsen fra rådmann tas til orientering 
4. Rådmann bes om å svare på henvendelsen fra revisjonen ang oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsprosjektet på skolen. 
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Saksnr.: 2015/6823
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 66373/2015
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Ida Bremnes

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 28.05.2015 15/8

Marker kommunes årsregnskap og årsberetning 2014 -kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2014 for Marker kommune slik det 

fremgår av vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes kommunestyret med kopi 

til formannskapet.
Rakkestad, 20.04.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2014 for Marker kommune – utkast
2. Revisors beretning 2014, av 30.04.2015
3. Revisjonsbrev av 13.05.2015 fra IØKR IKS
4. Marker kommunes årsregnskap 2014 - sendes direkte til KU av kommunen.
5. Rådmannens årsberetning 2014. – sendes direkte til KU av kommunen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

 Ingen 

Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal i henhold til i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
jfr. kommuneloven avgi uttalelse om årsregnskapet. Forskriftens § 7 angir følgende om 
kontrollutvalgets behandling av årsregnskapet: 

”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.”

Jfr. kommuneloven § 48 skal kommunen for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og 
årsberetning. I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
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fylkeskommuner skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap 
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.
Dersom revisor påpeker forhold i årsregnskapet skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt 
opp, samt rapportere dersom det foreligger tidligere saker som etter utvalgets mening ikke 
har blitt fulgt opp på tilfredsstillende måte. 

Med henvisning til hva departementet uttaler, bør kommunes budsjett og regnskap, 
rådmannens årsberetning, distriktrevisors beretning og revisjonsbrev være dokumenter 
kontrollutvalget legger til grunn når det avgir uttalelse.

Tidsfrister for regnskapsavleggelsen, årsrapport og revisjonsberetning jfr. Forskrift om 
årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 10:

 Regnskapet skal avlegges av fagsjef for regnskap innen 15. februar
 Årsberetning fra rådmann skal avgis med frist 31. mars
 Revisjonsberetning skal avgis med frist 15. april
 Kommunestyret skal behandle årsregnskapet innen 1. juli

Vurdering
Årsregnskapet og årsrapport er ikke avlagt innen frist fastsatt i § 10 i Forskrift om 
årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

Revisors beretning er ikke avlagt til frist som følge av forsinket avleggelse av regnskapet. 
Beretningen er avlagt med forbehold, dvs at revisor har funnet avvik av en slik karakter at 
det er nødvendig at de påpekes.

Revisors beretning er avlagt med konklusjon med forbehold om at Marker kommune ikke har 
avregnet tilskudd til ikke-kommunale barnehager slik det er krevet i forskrift om likeverdig 
behandling av ikke-kommunale barnehager.

I revisors beretning om Uttalelser om øvrige forhold foreligger konklusjon med forbehold om 
registrering og dokumentasjon, da det mangler avstemming og oppfølgingsrutiner innen 
lønnsområdet. Revisor uttaler at med bakgrunn i overnevnte foreligger usikkerhet om feil i 
årsregnskapet.

For øvrig bemerker revisor i sin beretning at formannskapets vedtatte låneopptak på kr 
697 000 til investeringsformål anses å være gjennomført uten gyldig fullmakt fra 
kommunestyret, og dermed i strid med bestemmelsene i kommuneloven.

Kommunens driftsregnskap 2014 er avlagt med et negativt netto driftsresultat på 
kr. – 6 028 496,77 og regnskapsmessig merforbruk på kr. - 3 163 168,24.

Etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 8 er det påsett at det ikke 
foreligger åpne revisjonsmerknader.

Kommunens netto driftsresultat utgjør -1,7 % av driftsinntekter i 2014. Fylkesmannens 
anbefalte nivå er minimum + 3 % for å opprettholde kommunens formue.

Revisjonen vil være til stede i møtet og kan om ønskelig besvare eventuelle spørsmål fra 
utvalget. Sekretariatet anbefaler utvalget å benytte seg av denne muligheten, og viser for 
øvrig til revisjonsbrevet av 13.05.2015.

Sekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet 2014 
for Marker kommune som det fremgår av vedlegg 1 til saken. Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet 2014 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
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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: anirov@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.iokus.no
Mobil: 908 55 384 Bankkonto: 1050 14 16733

Kommunestyret i Marker

  

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato
2015/6823-5-65059/2015-IDBREM 510/119 16.04.2015

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for Marker kommune

I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget 
uttalelse til årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet endelig vedtas i 
kommunestyremøte. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse er sendt formannskapet. 

Kontrollutvalget har i møte 21.05.2015 behandlet årsregnskapet 2014 for Marker kommune. 
Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsregnskap, rådmannens årsberetning, 
revisjonsberetningen og revisjonsbrevet. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen 
supplert kontrollutvalget med informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i 
kontrollutvalget.

Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til kommunestyret:

 Årsregnskap og årsberetning er ikke avlagt til gjeldende tidsfrist. Revisors beretning 
er avlagt 30.04.2015

 Revisor har avlagt beretning med forbehold om manglende avregning og eventuell 
avsetning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager, samt manglede avstemming og 
oppfølgingsrutiner innen lønnsområdet.

 Kommunens driftsregnskap 2014 er avlagt med et negativt netto driftsresultat på 
kr. - 6 028 496,77 og regnskapsmessig merforbruk på kr. -3 169 168,24.

 Kontrollutvalget merker seg at kommunens netto driftsresultat i 2014 utgjør -1,7 % av 
driftsinntekter. Fylkesmannens anbefalte nivå er minimum + 3 % for å opprettholde 
kommunens formue. 

 Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
§ 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2014/15.

 Kontrollutvalget anmoder om at revisjonsbrevet av 13.05.2014 følger saken til 
kommunestyret og ber kommunestyret spesielt merke seg følgende punkter i brevet:
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Saksnummer 2015/6823-65059/2015

o Lønnsområdet
 Det er forbehold i revisors beretning i forhold til lønnsområdet. Det er 

funnet avvik mellom avstemming av lønningssystemet og 
årsregnskapet. 

 Det presiseres i revisjonsbrevet at det må etableres rutiner som sikrer 
kvaliteten på sendte krav og oppfølging av utestående fordringer når 
det gjelder syke- og fødselspengerefusjoner.

o Ikke-kommunale barnehager
 Det er forbehold i revisors beretning i forhold til at det i Marker for 2014 

ikke er foretatt etterberegning av tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager slik det er krevet i forskrift om likeverdig behandling av 
ikke-kommunale barnehager.

o Likviditet
 Revisjonen anbefaler i sitt revisjonsbrev at kommunen innarbeider i sitt 

økonomireglement hvilke fullmakter som er knyttet til endring av 
trekkrettigheter, og at endringene legges frem for kommunestyret til 
godkjenning/orientering.

o Formannskapet har vedtatt opptak av lån på kr 697 000 til investeringsformål. 
Revisjonen uttaler at låneopptaket anses å være gjennomført uten gyldig 
fullmakt fra kommunestyret og i strid med kommunelovens bestemmelser.

o Avsetning til og bruk av frie driftsfond
 Budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 

er ikke foretatt, da årsregnskapet for 2014 også er avlagt med 
regnskapsmessig merforbruk. Udekket merforbruk utgjør totalt 
kr 5 769 910,35 pr 31.12.2014

o Balanseregnskapet - anleggsmidler
 Revisor anbefaler at kommunen lager interne rutiner slik at det 

foreligger dokumentasjon på samtlige avstemminger og 
dokumentasjon på alle balansepostene.

o Budsjettoppfølging
 Revisjonen har avdekket vesentlige budsjettavvik på de fleste 

områder. For å få bedre kontroll med kostnadene anbefaler revisjonen 
å foreta budsjettendringer gjennom året dersom det er vesentlige 
avvik.

Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2014 for Marker kommune 
og slutter seg til revisors beretning av 30. april 2015. 

Med hilsen

Iver Halvorsrud
Leder av kontrollutvalget

Kopi til eksterne mottakere:
Formannskapet i Marker
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Saksnr.: 2015/6823
Dokumentnr.: 7
Løpenr.: 76085/2015
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Ida Bremnes

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 28.05.2015 15/9

Oppfølging av rapport om "Skole - bruk av vikarer" Marker kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem til behandling for 
kommunestyret:
1. Oppfølging av rapport om «Skole – bruk av vikarer», Marker kommune, tas til 

orientering.
2. Administrasjonen følger opp kommunestyrets vedtak i sak 57/13.
3. Administrasjonen legger frem en skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget ved første 

kontrollutvalgsmøte etter sommerferien 2015, hvor det fremgår at anbefalinge 2,4 og 5 
fra forvaltningsrevisjonsrapporten, samt kommunestyrets tilleggsvedtak 1 og 2, er fulgt 
opp.

Rakkestad, 18.05.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Sammendrag
På bakgrunn av vedtak i sak 13/14 i kontrollutvalget i Marker og sak 57/13 i kommunestyret i 
Marker, ble forvaltningsrevisjonsprosjekt «Skole- bruk av vikarer» med seks anbefalinger 
vedtatt. Kommunestyret vedtok samtidig ytterligere tre tilføyelser i tillegg til revisjonens 
anbefalinger.

Kontrollutvalget har jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 12 
ansvar for at vedtak knyttet til forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp, og siden melde til 
kommunestyret hvordan rapportens merknader har blitt fulgt opp av administrasjonen. 
Videre skal utvalget vurdere om rapportens anbefalinger anses fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte. 

Vedlegg

 Oppfølging av rapport om «Skole – bruk av vikarer», Marker kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Skole – bruk av vikarer» Marker kommune
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Saksopplysninger

Utgangspunktet for oppfølgingen og vurderingen om de vedtatte anbefalingene er oppfylt, 
baseres på kommunestyrets vedtak. I kommunestyrets vedtak i sak 57/13 heter det: 
Kommunestyret anbefaler at revisjonen i rapportens anbefalinger bør bruke ordet «for» i 
stedet for «mot».
1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Skole – bruk av vikarer» i Marker kommune tas til 
etterretning.
2. De 6 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrevisjonsrapporten vedtas.
3. Rådmannen vurderer om opplegget for balansert målstyring er hensiktsmessig for skolens 
vedkommende.
4. Rådmannen må prioritere å bringe sykefraværet ned på fastsatte mål.
5. Rådmannen vurderer om møtevirksomheten i skolen kan organiseres på en slik måte som 
berører undervisningen i mindre grad f.eks ved fast ukentlige møtetider, hvor det ikke 
foregår undervisning.

Revisor konkluderer i sin rapport med at administrasjonens oppfølging av anbefalingene 
som er vedtatt i kommunestyret ikke i tilstrekkelig grad er fulgt opp. Sekretariatet ber 
kontrollutvalget særlig merke seg at i det anbefalingene er vedtatt av kommunestyret er de 
som pålegg å regne, og revisjonen uttaler i sin rapport at det stilles spørsmål til årsaken for 
den manglende oppfølgingen.

Av oppfølgingsrapporten går det fram at anbefalingene 1,3,6 og tilleggsvedtak 3 ansens 
enten fulgt opp eller under arbeid, mens anbefaling 2,4,5 samt tilleggsvedtak 1 og 2 anses 
som ikke fulgt opp.

Vurdering

Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan anse eget oppfølgingsansvar som overholdt 
ved at forvaltningsrevisjonsprosjektet er fulgt opp med oppfølgingsrapport. Videre vurderer 
sekretariatet at administrasjonen på enkelte områder enten har fulgt opp, eller er i ferd med 
å følge opp, kommunestyrets vedtak på en tilfredsstillende måte, jfr. revisjonens 
oppfølgingsrapport. Det går likevel fram av rapporten at enkelte av anbefalingene ikke i 
tilstrekkelig grad oppfyller kommunestyrets vedtak, og sekretariatet anbefaler 
kontrollutvalget å be administrasjonen om en skriftlig tilbakemelding i forhold til den videre 
oppfølgingen av kommunestyrets vedtak, jfr. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 12; Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om 
hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er 
blitt fulgt opp.
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Saksnr.: 2015/6823
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 61548/2015
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Ida Bremnes

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 28.05.2015 15/10

Marker kommunes skatteregnskap for 2014 Kontrollutvalgssekretariatets 
innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet for Marker 
kommune 2014 til orientering.

Rakkestad, 13.04.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Skatteoppkreverens årsrapport 2014, inkludert skatteregnskapet for 2014 
 Kontrollrapport 2014, fra Skatteetaten, Skatt Øst, datert 15.02.2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Saksopplysninger

Revisjonen av skatteregnskapet ble i 2004 overført til Riksrevisjonen. Kontrollutvalget har 
etter dette ingen pålagt, formell oppgave med å behandle skatteregnskapet, eller
skatteinnfordringen som funksjon. 

Skatteinnfordring er imidlertid en viktig lovpålagt kommunal oppgave, og i tråd med dette bør 
kontrollutvalget følge opp administrasjonens gjennomføring av denne oppgaven.

I likhet med tidligere år har skatteoppkreveren lagt frem årsrapport for hele området. I 
henhold til instruks plikter skatteoppkrever å gi kommune-/bystyret de opplysninger og 
oppgaver som er nødvendig for tilsyn med den kommunale forvaltningen. I rapporten vises 
utviklingstrekk og nøkkeltall med utfyllende kommentarer.

Vurdering

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar skatteoppkreverens redegjørelse om 
skatteregnskapet for 2014, samt Skatteetatens kontrollrapport for 2014, til orientering.

-�44�-



-�45�-



-�46�-



-�47�-



-�48�-



-�49�-



-�50�-



-�51�-



-�52�-



-�53�-



-�54�-



-�55�-



-�56�-



-�57�-



-�58�-



-�59�-



Saksnr.: 2015/6823
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 56338/2015
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Ida Bremnes

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 28.05.2015 15/11

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 31.03.2015

Anita Rovedal
daglig leder
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Saksnr.: 2015/6823
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 56341/2015
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Ida Bremnes

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 28.05.2015 15/12

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 31.03.2015

Anita Rovedal
daglig leder
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