
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Marker

Møtested:     Marker kommune, møterom 1
Tidspunkt: 07.11.2013 kl. 09:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post 
anita.rovedal@iokus.no

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Ørje, 01.11.2013

Iver Halvorsrud
Leder
(sign.)
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Saksnr.: 2013/25645
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 163618/2013
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 07.11.2013 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

Vedlegg

 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.09.2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Vurdering

Den vedlagte protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.09.2013 legges frem for godkjenning
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 05.09.2013,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 9:45 
Møtested: Marker kommune, møterom 1 
Fra – til saksnr.: 13/21 – 13/23  

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Iver Halvorsrud, Leder X  

Karen Eg Taraldrud, meldt 
forfall 

 Ole K. Krosby innkalt og meldt 
forfall 

Gunnar Ingebretsen, meldt 
forfall 

X John Bakken innkalt og møtt 

Rita Berget Lindblad X  

Odd E. Volen X  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5. 
 
Møtende fra revisjonen: Finn Skofsrud    
 
 

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

Leder  
Karen Eg Taraldrud Gunnar Ingebretsen 

   
 

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

 
 

Merknader 

 

 
Kontrollutvalget Markers møte 05.09.2013 
 

Sakliste 
 
  U.off. 

PS 13/21 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.06.2013  

PS 13/22 Informasjon fra revisjonen  

PS 13/23 Eventuelt 
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PS 13/21 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.06.2013 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.06.2013, godkjennes 
 
 
Rakkestad, 28.08.2013 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.09.2013: 

 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 05.09.2013: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.06.2013, godkjennes 
 
 

PS 13/22 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Informasjonen fra revisjonen tas til orientering  
 
 
Rakkestad, 28.08.2013 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.09.2013: 

Revisor informerte om følgende saker: 
- Status for «Oppfølging av politiske vedtak» 
- Attestasjoner og handlinger 
- Internkontroll Marker bo og servicesenter 

 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 05.09.2013: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering  
 
 

PS 13/23 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
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Saken leges frem uten innstilling. 
 
 
 
Rakkestad, 28.08.2013 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.09.2013: 

- Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Samarbeidsprosjekter», Rømskog kommune.  
- Innspill til overordnet analyse 
- Innspill til neste års budsjett 

 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 05.09.2013: 
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Saksnr.: 2013/25645
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 163355/2013
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 07.11.2013 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

Vedlegg

 Oppfølging av rapport om "Oppfølging av politiske vedtak", Marker kommune, 
utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

 Forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av politiske vedtak», Marker kommune

Saksopplysninger

I kontrollutvalgsmøte 01.03.2012 sak 12/2, ble rapport om «Oppfølging av politiske vedtak», 
Marker kommune behandlet, og følgende enstemmige vedtak ble fatet:

1. Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalinger som fremkommer av rapporten. I tillegg 
vil utvalget forsterke anbefaling nr 1, - «Vedtak bør formuleres slik at de kan leses og 
forstås uten saksutredningen for ettertiden.”
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2. Kontrollutvalget peker på at et nytt punkt i økonomireglementet med innslagspunkt 
for politisk behandling av prosjektregnskap på 5 mill, vil gi dårligere muligheter for 
politiske utvalg samt kontrollutvalget til å føre kontroll.

3. Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding til orientering og rapporten 
oversendes kommunestyret til videre behandling.

4. Revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at rapporten er 
ferdigbehandlet i kommunestyret.

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av politiske vedtak» i 
Marker kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.»

Saken ble behandlet i Marker kommunestyre under sak 42/12, og følgende vedtak ble fattet:

”Rapport vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjekt «Oppfølging av politiske vedtak», fra 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat, datert 02. 03. 2012, tas til etterretning.”

Sekretariatet bemerker at kontrollutvalgets vedtak og innstilling ikke lå som innstilling i 
saksbehandlingen til kommunestyret. Grunnet saksbehandlingsfeilen har kommunestyret 
ikke tatt stilling til kontrollutvalgets tilleggs vedtak til forvaltningsrevisjonsrapporten. Således 
har kommunestyret kun vedtatt de anbefalinger som fremkommer av rapporten, og det er 
slik sett kun disse anbefalingene revisor følger opp i denne oppfølgingsrapporten. Det vises 
for øvrig til rapportens kapittel 1, 1.1 Bakgrunn.

Vurdering

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.»

Sekretariatet 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».

Sekretariatet vurderer det slik, ut fra rapporten og rapportens vedlegg 2, at kommunelovens 
§ 23 ikke er fulgt.
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 Oppfølging av rapport om «Oppfølging av politiske vedtak»  2 

1 BAKGRUNN 

1.1 Innledning 

 

Oppfølging av rapport om ”Oppfølging av politiske vedtak” i Marker kommune kommer som 

følge av vedtak 12/3 i kontrollutvalget og vedtak 42/12 i kommunestyret. 

 

I vedtak 12/3 fra kontrollutvalget heter det: 

”1. Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalinger som fremkommer av rapporten. I tillegg vil 

utvalget forsterke anbefaling nr 1, - «Vedtak bør formuleres slik at de kan leses og forstås 

uten saksutredningen for ettertiden.” 

2. Kontrollutvalget peker på at et nytt punkt i økonomireglementet med innslagspunkt for 

politisk behandling av prosjektregnskap på 5 mill, vil gi dårligere muligheter for politiske 

utvalg samt kontrollutvalget til å føre kontroll. 

3. Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding til orientering og rapporten 

oversendes kommunestyret til videre behandling. 

4. Revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at rapporten er 

ferdigbehandlet i kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av politiske vedtak» i Marker 

kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.»  

 

I vedtak 42/12 fra kommunestyret heter det: 

”Rapport vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjekt «Oppfølging av politiske vedtak», fra 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat, datert 02. 03. 2012, tas til etterretning.” 

 

Revisjonen bemerker at kontrollutvalgets vedtak og innstilling ikke lå som innstilling i 

saksbehandlingen i saken til kommunestyret. Rådmann har kommet med forslag til innstilling 

til formannskapet likelydende kommunestyrets vedtak. Formannskapet innstilte også 

enstemmig dette forslaget til kommunestyret. Således har kontrollutvalgets innstilling uteblitt. 

Kontrollutvalgets vedtak og innstilling ligger innunder «Sammendrag» i saksbehandlingen til 

kommunestyret. I henhold til kommunelovens § 77 nr 6, og brev fra KRD til fylkesmannen i 

Østfold (datert 07. 10. 2010) skal kontrollutvalget i saker som omhandler forvaltningsrevisjon 

innstille rett til kommunestyret, hverken administrasjonssjef eller andre folkevalgte organer 

skal avgi innstillinger til slike saker til kommunestyret. Revisjonen påpeker også at det er 

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS som har utarbeidet forvaltningsrevisjonsrapporten, og 

ikke Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS. 

Grunnet saksbehandlingsfeilen har kommunestyret ikke tatt stilling til kontrollutvalgets 

tilleggsvedtak til forvaltningsrevisjonsrapporten. Således har kommunestyret kun vedtatt de 

anbefalinger som fremkommer av rapporten, og det er slik sett kun disse anbefalingene revisor 

følger opp i denne oppfølgingsrapporten. 
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 Oppfølging av rapport om «Oppfølging av politiske vedtak»  3 

 

1.2 Hjemmel for oppfølging 

 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (FOR 2004-06-15 nr. 905) § 12 

om ”Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter” sier følgende: 

”Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 

behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 

 

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan 

kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt 

opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt 

fulgt opp på en tilfredsstillende måte.” 

1.3 Formål og problemstilling 

 

Formålet med undersøkelsen er å følge opp forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Oppfølging av 

politiske vedtak”. 

 

Problemstilling: Er alle tiltak som ble vedtatt av kommunestyret ved behandlingen av 

rapporten iverksatt? 

2 OPPFØLGINGSKRITERIER 
 

Oppfølgingskriteriene vi måler opp mot er kommunestyrets vedtak i sak 42/12. Det vil være 

anbefalingene som er gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten som danner utgangspunktet for 

oppfølgingen. I tillegg foreligger også administrasjonens bemerkninger til revisjonens 

anbefalinger forut for kommunestyrets vedtak, (vedlegg 1). 

 

Revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten var følgende: 

 

Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler at det bestrebes å ha presise vedtaksformuleringer. 

 

Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler at det blir skrevet inn tidsfrist i de vedtak det er naturlig. 

 

Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler at administrasjon gir skriftlige rapporteringer til 

folkevalgte organ når tidsfrister i vedtak ikke blir overholdt. 

 

Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler at det blir utarbeidet en rutine som omfatter skriftlige 

tilbakemeldinger på status i saker/ vedtak. Det kan også være hensiktsmessig om folkevalgte 

blir skriftlig informert om saker som ikke er påbegynt, saker som er under arbeid og saker som 

er fullført. 

   

Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler at forvaltningsrevisjonsprosjektet blir fulgt opp ett år etter 

kommunestyrebehandling. 

 

På bakgrunn av revisjonens anbefalinger og administrasjonens bemerkninger fattet 

kommunestyret sitt vedtak. 
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 Oppfølging av rapport om «Oppfølging av politiske vedtak»  4 

3 OPPFØLGING 
 

Revisor har mottatt svarbrev fra administrasjonen, ved rådmann, datert 27. 08. 2013, brevet 

ligger med som vedlegg 2. Administrasjonen har således besvart revisjonens oppfølging av 

vedtatte anbefalinger. 

 

 

3.1 Vedtatt anbefaling nr. 1 

«Revisjonen anbefaler at det bestrebes å ha presise vedtaksformuleringer.» 

Kommunelovens sier at administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for 

folkevalgte organer skal være forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Da revisjonen 

gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet i 2012 skrev revisjonen at en møtebok kan og 

bør tjene flere hensyn. Kontrollhensynet er det mest fremtredende. Møteboken er en 

arbeidsordre til administrasjonen om innholdet i de vedtak som skal iverksettes. 

Administrasjonens handlingsplikt er en funksjon av vedtakenes innhold. Revisors skjønn er at 

et minimumsinnhold i ethvert vedtak som skal stemmes over bør kunne inndeles slik: 

 Best mulig klargjort/ utredet voteringstema – presise formuleringer som gir lite rom for 

skjønn. 

 Hvilke partier som har stemt for/ imot, eventuelt andre forslag til vedtak. 

 Hvilket organ som avgjør saken, (det må framgå klart av innstillingen om saken 

avgjøres av formannskapet, eller om saken går videre til endelig behandling i 

kommunestyret). 

 Tidsfrister for ikrafttredelse/ frist for ferdigstillelse av vedtaket. 

 Konkret dekningsmåte/ finansieringskilde/ budsjettendring. 

Revisjonen vurderte ut fra sine funn at Marker kommune har utarbeidet gode rutiner for 

saksfremlegg og skriving av møteprotokoll og registrering av vedtak. Revisjonen fant 

imidlertid noe mangler når det gjaldt kulepunkt 1 (presise vedtaksformuleringer som gir lite 

rom for skjønn), og kulepunkt 4 (tidsfrister for ikrafttredelse/ frist for ferdigstillelse av 

vedtaket). 

Dette var bakgrunnen for at revisjonen fremmet anbefaling nr. 1 og anbefaling nr. 2. 

Rådmannens tilbakemelding på anbefaling nr. 1 i 2012 var: «Rådmannen er bevisst på at alle 

innstillinger til vedtak er så presist formulert som mulig, slik at feil/ misforståelser kan 

unngås. En er likevel kjent med at det i enkelte tilfeller kan bli fattet vedtak som kan synes å 

være noe upresise. Dette i første rekke vedtak som fattes med bakgrunn i forslag som kommer 

opp under den politiske behandlingen og som således ikke har vært gjenstand for like grundig 

vurdering fra administrasjonen i forkant. Rådmannen forsøker i hvert enkelt tilfelle å påse at 

også slike vedtak blir presise nok, men her kan det likevel glippe noe. En vil forsøke å bli enda 

mer beviste på dette i fremtiden.» 

 

Rådmann svarer i 2013 at virksomhetslederne har blitt orientert om anbefaling 1 vedrørende 

presise vedtaksformuleringer, og anbefaling 2 vedrørende tidsfrister der dette er naturlig. 

Revisjonen vurderer dette som positivt. 

Imidlertid anser revisjonen det også som viktig at de folkevalgte blir gjort kjent med dette. 

Revisjonen har ikke gjort noen gjennomgang av politiske vedtak det siste år, for å kontrollere 

hvorvidt anbefalingen blir fulgt, eller ikke. Dette fordi det ikke gjennomføres 

dokumentkontroller i oppfølginger av forvaltningsrevisjon. Revisjonen vurderer ut fra 
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rådmannens tilbakemelding at anbefaling 1 og 2 er arbeidet med, men ikke ferdigstilt, siden 

folkevalgte ikke også har fått orienteringen om presise vedtaksformuleringer, og tidsfrister i 

vedtak. 

3.2 Vedtatt anbefaling nr. 2 

«Revisjonen anbefaler at det blir skrevet inn tidsfrist i de vedtak det er naturlig.» 

 

Se bakgrunn for anbefaling beskrevet i delkapittel 3.1. 

 

Rådmann svarte på anbefalingen i 2012 at rådmannen var innforstått med at det kan oppgis 

enda klarere tidsfrister for flere av de vedtak som fattes enn det som har vært tidligere. Og 

sluttet seg til anbefalingen, (se vedlegg 1). 

 

Se for øvrig delkapittel 3.1. 

 

3.3 Vedtatt anbefaling nr. 3 og vedtatt anbefaling 4 

«Revisjonen anbefaler at administrasjon gir skriftlige rapporteringer til folkevalgte organ når 

tidsfrister i vedtak ikke blir overholdt.» 

 

«Revisjonen anbefaler at det blir utarbeidet en rutine som omfatter skriftlige tilbakemeldinger 

på status i saker/ vedtak. Det kan også være hensiktsmessig om folkevalgte blir skriftlig 

informert om saker som ikke er påbegynt, saker som er under arbeid og saker som er fullført.» 

 

Revisjonen fant i 2012 at det ikke var rutiner for skriftlige rapporteringer til folkevalgte organ 

når tidsfrister som er satt i et vedtak, ikke blir overholdt. Det var heller ikke rutiner for å gi 

tilbakemelding til politiske utvalg når et vedtak ikke lar seg gjennomføre. Revisjonen vurderte 

at kommunen burde videreutvikle rutinen som omhandler ekspedering av politiske vedtak til å 

også omfatte skriftlige tilbakemeldinger på status i saker/ vedtak. Revisjonen vurderte også 

som hensiktsmessig at folkevalgte bør bli skriftlig informert om saker som ikke er påbegynt, 

saker som er under arbeid og saker som er fullført. Dette for å sikre at folkevalgte får 

nødvendig informasjon. Revisjonen fremmet derfor anbefaling nr. 3 og anbefaling nr. 4. 

Rådmann skrev i 2012 at «politikerne får tilbakemeldinger muntlig og/ eller skriftlig (egne 

saker el. Via perioderapportering/ tertialrapportering) dersom vedtatt eller forventede frister 

ikke overholdes og dersom saker av ulike årsaker er utsatt eller fremskyndet. Rådmannen ser 

at det kan være hensiktsmessig å være enda mer bevisst på dette fremover og vil vurdere å 

etablere mer håndfaste rutiner knyttet til dette.» 

I 2013 skriver rådmann at administrasjonen vil skjerpe rutinene om at det i større saker blir 

gitt rapporteringer til de folkevalgte organ når tidsfrister i vedtak ikke blir overholdt. 

Revisjonen har ikke fått oversendt noen ny/ revidert rutine for dette. Revisjonen vurderer ut 

fra rådmannens svar at administrasjonen skal gjøre dette. Således er ikke arbeidet med 

anbefaling 3 påbegynt enda. Revisjonen vurderer slik sett anbefaling 3 som ikke fulgt opp. 

Når det gjelder anbefaling 4 så skriver rådmann i 2013 at administrasjonen ikke har utarbeidet 

noen rutine som omfatter skriftlige tilbakemeldinger på status i saker/ vedtak. Rådmannen 

skriver videre at det ikke har vært behov for å lage slike rutiner, og at de folkevalgte i stor 

grad blir orientert muntlig. Revisjonen vurderer at anbefaling 4 ikke er fulgt. 
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3.4 Vedtatt anbefaling nr. 5 

«Revisjonen anbefaler at forvaltningsrevisjonsprosjektet blir fulgt opp ett år etter 

kommunestyrebehandling.» 

Revisjonen følger opp anbefalingen med denne oppfølgingsrapport. 

 

 

 

4 KONKLUSJON 
 

 

Revisjonen vurderer at anbefalingene som ble gitt i forvaltningsrevisjonsprosjektet i liten grad 

er fulgt opp, og ber kommunen ha fokus på dette videre. 

 

 

 

 

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 

Rakkestad 13. 9. 2013 

 

 

 

 

Finn Skofsrud       Anita Rønningen  

Distriktsrevisor      Fagansvarlig forvaltningsrevisor
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5 VEDLEGG 
 

 

1. Administrasjonens bemerkninger til forvaltningsrevisjonsrapport om ”Oppfølging 

av politiske vedtak” i e-post av 16. februar 2012. 

 

2. Administrasjonens redegjørelse for hvordan kommunen har fulgt opp de vedtatte 

anbefalingene i brev av 27. 08. 2013. 
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Saksnr.: 2013/25645
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 163524/2013
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 07.11.2013 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

Vedlegg

 Notat fra IØKR IKS vedr. utvikling av sluseområdet – båtkafè, datert 09.10.2013
 Kopi av brev til Marker kommune fra revisjonen vedr. Tilbakemelding etter 

gjennomførte kontroller – investeringsregnskapet, datert 08.10.2013
 Kopi av brev til Marker kommune fra revisjonen vedr. Finansreglement – kontroll av 

rapportering, datert 19.10.2013
 Svar fra kommunen vedr. Innrapportering etter finansreglementet, datert 25.10.2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Saksopplysninger

Det vises til det vedlagte notatet.

Vurdering

Sekretariatet viser til notatet fra revisjonen og ber kontrollutvalget vurdere om det skal gis en 
tilbakemelding til kommunen, og eventuelt i hvilken form. Revisjonen vil være til stedet i 
møtet og kan svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget.
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For øvrig er punkter under denne saken først og fremst muntlig informasjon fra revisjonen, 
og det tas utgangspunkt i det i saksbehandlingen. 
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Saksnr.: 2013/25645
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 163632/2013
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 07.11.2013 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

Vedlegg

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Saksopplysninger

I henhold til forskriftenes § 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder som 
fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter.
Av praktiske grunner er det formålstjenlig at utvalget fastsetter møteplan for hvert halvår.

Vurdering

Det er i innstillingen antydet 3 møter for kontrollutvalget i Marker for 1. halvår 2014. 
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 de foreslåtte møtene, er det opp til utvalget å endre tidspunkter, bestemme andre 
møter, eller å avlyse allerede berammede møter.
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Saksnr.: 2013/25645
Dokumentnr.: 7
Løpenr.: 163651/2013
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 07.11.2013 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

Vedlegg

 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Marker 2014 – legges frem i møtet

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

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. Disse tallene er innhentet fra 
kommunen og innarbeidet i forslaget.

 Utgifter til kjøp av revisjonstjenester. 
 Utgifter til kjøp av sekretærtjenester.
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Saksnr.: 2013/25645
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 163581/2013
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 07.11.2013 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

Vedlegg

 Melding om politisk vedtak - Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Skole- bruk av vikarer», 
datert 01.10.2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Vurdering

Det vedlagte referatet tas til orientering
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Saksnr.: 2013/25645
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 163221/2013
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 07.11.2013 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

Side�34


	Forside 
	Saksliste 
	PS 13/24 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.09.2013
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.09.2013


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


	PS 13/26 Informasjon fra revisjonen
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Notat fra revisjone ang utvikling av sluseområdet - båtkafè
	Kopi av brev fra revisjonen til kommunen


	PS 13/27 Møteplan for kontrollutvalget i Marker kommune
	Saksfremlegg

	PS 13/28 Budsjett for kontroll og tilsyn 2014
	Saksfremlegg

	PS 13/29 Referater
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Referater- melding om politisk vedtak


	PS 13/30 Eventuelt
	Saksfremlegg


