
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 11.05.2017,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00 
Møtested: Marker kommune, møterom 1 
Fra – til saksnr.: 17/7 -17/13   
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Heidi H. Slupstad, Leder X  
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Sara-Helen Larsen X  
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Møtende fra administrasjonen: Rådmann Tove K. Skadsheim og Økonomi- og regnskapssjef 
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Møtende fra revisjonen: Anita Dahl Aannerød og Svend-Harald Klavestad 
Møtende fra KU sekretariatet: Anita Rovedal 
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PS 17/7 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.02.2017 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.02.2017 godkjennes 

 
  

 
Rakkestad, 17.03.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 11.05.2017: 

Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 11.05.2017: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.02.2017 godkjennes 
 

 
 
PS 17/8 Marker kommunes årsregnskap og årsberetning 2016 - 
kontrollutvalgets uttalelse 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2016 for Marker kommune som vist i 

vedlegg 1 til saken 
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 sendes kommunestyret med kopi til 

formannskapet. 
 
 
Rakkestad, 04.05.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 11.05.2017: 

KU-leder innledet saken og ga ordet til Rådmann. 
Rådmann redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget: 
Hovedpunkter: 
- Et år med utvikling og forandringer, bla ny rådmann.  
- Høyere inntekt på eiendomsskatt og integreringstilskudd 
- Merforbruk på investering 
- Virksomhetene ga samlet sett et mindreforbruk, som bla skyldes mindre til lønn og ikke 

budsjetterte inntekter fra Rømskog. 
 
Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget 
 
Ord til saken: Heidi H. Slupstad, Kristian Fog, Kent Arne Olsson og Odd E. Volen 
 
Vedtak som innstilt med følgende forandringer: 

- Sette inn Budsjett punktet  
- Forklaring fra Rådmann ang. manglende tilbakemelding til revisjonen. 

 



 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 11.05.2017: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2016 for Marker kommune som vist i 
vedlegg 1 til saken inkl. vedtatte tilleggsbemerkninger. 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

 

 
 
PS 17/9 Skatteregnskap 2016 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Skatteoppkreverens årsrapport for 2016 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2016, 

tas til orientering. 
 
 

  
 
Rakkestad, 05.04.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 11.05.2017: 

Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 11.05.2017: 

Skatteoppkreverens årsrapport for 2016 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2016, tas til 
orientering. 
 

 
 
PS 17/10 Forvaltningsrevisjonsrapport "Etisk reglement og 
varslingsrutiner" 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling  

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges fram til behandling for 
kommunestyret  
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll» til orientering, og 

slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  
 

A. Kommunestyret tar rapporten til orientering. Rapportens følgende anbefalinger 
vedtas iverksatt:  

 Å utarbeide et helhetlig etisk reglement for sine ansatte, og at det gjøres 
vurderinger på om dette også skal omhandle folkevalgte i kommunen. 
Eventuelt om det utarbeides et eget etisk reglement for folkevalgte. Det bør 
også tydeliggjøres hvordan brudd på det etiske reglement sanksjoneres. 

 Ha rutiner for regelmessig gjennomgang av de etiske rutinene og 
varslingsrutinene, slik at disse blir gjort kjent for de ansatte i kommunen. 



 
 

 Ha fokus på, og legge til rette for at de ansatte skal varsle hvis de opplever 
kritikkverdige forhold som omhandler helse-, miljø-, og sikkerhet. 

 At varslingsrutinene blir revidert og oppdatert. 

 Å tydeliggjøre for ansatte at varslere vil bli ivaretatt og at kommunen foretar 
vurderinger rundt sin praksis i forhold til å verne eventuelle varslere.  

 Å utarbeide risikovurderinger på hvordan korrupte handlinger kan skje i egen 
virksomhet, hvor sannsynlig det er at korrupsjosnhendelser kan oppstå, samt 
hvilke konsekvenser korruopsjonshendelser kan ha. Videre at kommunen 
utarbeider antikorruopsjonsplaner. Dette kan sees opp mot utarbeidelse av 
etisk reglement, samt ved revideringen av kommunens innkjøpsrutiner.  
 

 B. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport fra 
revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret. 

  
Rakkestad, 27.04.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

Kontrollutvalget Markers behandling 11.05.2017: 

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen. 
Revisjonen redegjorde for rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget. 
 
Spørreundersøkelsen er anonymisert, kan overleveres utvalget og evt rådmann om ønskelig. 
Revisjonen ba om at det ble vurdert lukking av møtet under deler av redegjørelsen. 
 
Utvalget vedtok å lukke møtet etter kommuneloven § 31. nr. 4. jamf. Forvaltningsloven § 13 nr. 
1. 
 
Revisjonen gikk igjennom innkomne kommentarer. 17 stk. 
 
Møtet ble så åpnet. 
 
Følgende hadde ord i saken: Heidi H. Slupstad, Kristian Fog, Odd Volen og Kent A. Olsson 
 
Spørreundersøkelsen oversendes rådmann fra revisjonen. 
 
Vedtak som innstilt 
 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak og innstilling 11.05.2017: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll» til orientering, 
og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  

 
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  

 
A. Kommunestyret tar rapporten til orientering. Rapportens følgende anbefalinger 

vedtas iverksatt:  

 Å utarbeide et helhetlig etisk reglement for sine ansatte, og at det gjøres 
vurderinger på om dette også skal omhandle folkevalgte i kommunen. 
Eventuelt om det utarbeides et eget etisk reglement for folkevalgte. Det bør 
også tydeliggjøres hvordan brudd på det etiske reglement sanksjoneres. 

 Ha rutiner for regelmessig gjennomgang av de etiske rutinene og 
varslingsrutinene, slik at disse blir gjort kjent for de ansatte i kommunen. 



 
 

 Ha fokus på, og legge til rette for at de ansatte skal varsle hvis de opplever 
kritikkverdige forhold som omhandler helse-, miljø-, og sikkerhet. 

 At varslingsrutinene blir revidert og oppdatert. 

 Å tydeliggjøre for ansatte at varslere vil bli ivaretatt og at kommunen foretar 
vurderinger rundt sin praksis i forhold til å verne eventuelle varslere.  

 Å utarbeide risikovurderinger på hvordan korrupte handlinger kan skje i egen 
virksomhet, hvor sannsynlig det er at korrupsjonshendelser kan oppstå, samt 
hvilke konsekvenser korrupsjonshendelser kan ha. Videre at kommunen 
utarbeider antikorrupsjonsplaner. Dette kan sees opp mot utarbeidelse av etisk 
reglement, samt ved revideringen av kommunens innkjøpsrutiner.  
 

B. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport fra 
revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret. 

 
 

 
 
PS 17/11 Innkommet sak - Helsehuset - IØ medisinske 
kompetansesenter IKS 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Henvendelsen fra styreleder i Helsehuset, tas til orientering 
2. Kontrollutvalget utvider planlagt selskapskontroll av Helsehuset til å også omhandle en 

forvaltningsrevisjon. 
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å samordne en bestilling fra eierkommunene til 

Indre Østfold kommunerevisjon. 
 
Rakkestad, 03.05.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 11.05.2017: 

KU- leder innledet saken og ga ordet til sekretariatet som redegjorde for saken, utvalget fikk 
utdelt vedlegg til saken og leste igjennom dette. 
Ku-leder ga så ordet til revisjonen som ga følgende informasjon: 

- En selskapskontroll i form av eierskapskontroll vil kunne gi svar på noen av punktene i 
brevet, og flere av punktene i brevet er kjent for regnskapsrevisjon. 
 

Alle ord til saken 
 
På bakgrunn av at punktene i brevet allerede kan besvares mener utvalget at en 
selskapskontroll i form av eierkontroll er tilstrekkelig foreløpig, og foreslo å stryke pkt. 2 og 3 i 
innstillingen. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 11.05.2017: 

Henvendelsen fra styreleder i Helsehuset, tas til orientering 



 
 

 
 
 
PS 17/12 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering. 
  

 
Rakkestad, 04.05.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 11.05.2017: 

Leder innledet saken og ga revisjonen ordet. 
Revisjonen ga informasjon om følgende: 

- Regnskapsrevisjon 
- Forvaltningsrevisjon 
- Personalsituasjon 

 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 11.05.2017: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering. 
 

 
PS 17/13 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Saken legges fram uten innstilling 
  

 
Rakkestad, 27.03.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 11.05.2017: 

På neste møte ønsker utvalget å besøke Marker bo og service senter. 
Utvalget kommer med innspill til områder de ønsker en orientering om innen 26. mai slik at 
sekretariatet kan oversende et ønske til virksomheten. 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 11.05.2017: 

 


