
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 24.06.2015,  
Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 16:30 
Møtested: Marker kommune, møterom 1 
Fra – til saksnr.: 15/19  
  

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 administrasjonen: Ordfører 
Møtende fra revisjonen: Rita Elnes, Anita Rønningen og Svend Harald Klavestad 
Møtende fra KUsekretariatet: Anita Rovedal 
 
 

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

Leder  
Karen Eg Taraldrud Gunnar Ingebretsen 

   
 

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

 
 
 

Merknader 

Møtet ble flyttet fra kl 8:15 til 15:00, dette ble opplyst pr mail og redigert på hjemmesiden til 
kommunen. 

 
Kontrollutvalget Markers møte 24.06.2015 
 

Sakliste 
 
  U.off. 

PS 15/19 Dialogmøte - Marker kommunes økonomiske situasjon  

 

PS 15/19 Dialogmøte - Marker kommunes økonomiske situasjon 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 



 
 

Saken legges frem til drøfting, slik at vedtak eventuelt kan fattes 
 
 
Rakkestad, 15.06.2015 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Markers behandling 24.06.2015: 

Utvalgsleder ønsker velkommen til dialog møte om kommunens økonomiske situasjon. 
Utvalget drøfter om møtet bør lukkes og møtet blir enstemmig vedtatt lukket (Kommuneloven § 
31 nr 2 jf forvaltningsloven § 13 nr 1) 
 
Kontrollutvalget ser bla at enkelte av kommunestyrets vedtak ikke blir fulgt opp av 
administrasjonen, noe som er særlig viktig nå i den vanskelige økonomiske situasjonen som 
kommunen er i. 
Det ble foretatt en forvaltningsrevisjon på oppfølging av politiske vedtak i 2012, i 2013 var det 
en oppfølgingsrapport, her fremkom det at anbefalingene i liten grad var fulgt opp.  
Kommunestyret behandlet oppfølgingsrapporten i møtet 17.12.2013 sak 92/13 og det ble bla 
vedtatt at administrasjonen skulle følge opp de vedtatte anbefalingene som fremgikk av 
rapporten snarest, og gi en tilbakemelding til kommunestyret innen juni 2014 på om 
anbefalingene var fulgt opp. 
Kontrollutvalget kan ikke se at administrasjonen har gitt kommunestyret en slik tilbakemelding.  
 
Ordfører opplever at det er vanskelig å få gjennomført kommunestyrets vedtak. Det har vært 
dialog mellom politisk og administrativ ledelse om situasjonen. 
 
Kontrollutvalget ser det ikke som hensiktsmessig å gjennomføre nok en forvaltningsrevisjons 
på området, derimot mener utvalget at om anbefalingene blir gjennomført så vil dette løse noe 
av problematikken. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 24.06.2015: 

Kontrollutvalget kan ikke se at kommunestyrets vedtak i sak 92/13, pkt 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» er 
fulgt opp. 
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra administrasjonen på overstående, samt at 
vedtaket følges opp på neste kommunestyremøte. 

 
 

 


