
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 15.06.2017,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00 
Møtested: Marker kommune, Marker Bo- og Service senter, møterom Hjemmesykepleiens møterom 
Fra – til saksnr.:  17/14- 17/21  

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Heidi H. Slupstad, Leder X  

Kristian Fog, Nestleder X  

Sara-Helen Larsen X  

Kent Arne Olsson X  

Odd E. Volen X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra administrasjonen: Økonomisjef Anne-Kari Grimsrud 17/21 og Virksomhetsleder 
PLO Morten Aalborg sak 17/15 og 17/21 
Møtende fra revisjonen: Unni Torp 
Møtende fra KU sekretariatet: Anita Rovedal 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Heidi H. Slupstad, Leder  Kristian Fog Sara-Helen Larsen 

   
 

……………………. ……………………. 
Kent arne Olsson Odd E. Volen 

Merknader 

Rådmann ved økonomisjef Grimsrud og virksomhetsleder Aalborg ga utvalget en 
statusoppdatering i starten av møtet, protokollert under sak 17/21.  

 
Kontrollutvalget Markers møte 15.06.2017 
 

Sakliste 
   

PS 17/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.05.2017  

PS 17/15 Orienteringssak - Marker Bo- og service senter  

PS 17/16 Marker KUs møteplan for 2. halvår 2017  

PS 17/17 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet  

PS 17/18 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 - Marker kommune  

PS 17/19 Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Marker kommune  

PS 17/20 Informasjon fra revisjonen  

PS 17/21 Eventuelt  

 



 
 

PS 17/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.05.2017 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.05.2017, godkjennes 
  

 
Rakkestad, 06.06.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 15.06.2017: 

Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 15.06.2017: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.05.2017, godkjennes 

 
 
 
PS 17/15 Orienteringssak - Marker Bo- og service senter 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Rådmanns redegjørelse i saken tas til orientering 
  

 
Rakkestad, 07.06.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 15.06.2017: 

Leder innledet saken og ga ordet til rådmann v/virksomhetsleder omsorg. 
Rådmann redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. Hovedpunkter: 

- Organisering 
- Nøkkeltall 
- Utfordringer på kort og lang sist 
- Prosjekter 

Utvalget fikk en omvisning på bo og service senteret. 
 
Ord til saken: 

- Slupstad 
- Fog 
- Olsson 
- Volden  

 
Vedtak som innstilt 

Kontrollutvalget Markers vedtak 15.06.2017: 

Rådmanns redegjørelse i saken tas til orientering 



 
 

PS 17/16 Marker KUs møteplan for 2. halvår 2017 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager  

 

 Torsdag 28. sept. kl. 09:00 

 Torsdag 9. nov. kl. 09:00 
  

 
Rakkestad, 06.06.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 15.06.2017: 

Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 15.06.2017: 

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager  
 
• Torsdag 28. sept. kl. 09:00 
• Torsdag 9. nov. kl. 09:00 
 

 
 
PS 17/17 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Revisjonens oppdragsvurdering og brev om vurdering av oppdragsansvarlig revisors 

uavhengighet, tas til orientering. 
  

 
Rakkestad, 07.06.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 15.06.2017: 

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen. 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 15.06.2017: 

Revisjonens oppdragsvurdering og brev om vurdering av oppdragsansvarlig revisors 
uavhengighet, tas til orientering 
 
 



 
 

PS 17/18 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 - Marker kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 – Marker kommune, tas til orientering. 
  

 
Rakkestad, 07.06.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 15.06.2017: 

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen som redegjorde for saken. 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 15.06.2017: 

Revisjonens oppdragsvurdering og brev om vurdering av oppdragsansvarlig revisors 
uavhengighet, tas til orientering 
 
 

 
PS 17/19 Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Marker kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Dokumentet «overordnet revisjonsstrategi 2017 – Marker kommune» tas til 

orientering 
  

 
Rakkestad, 07.06.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 15.06.2017: 

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen. 
Revisjonen redegjorde for saken. 
 
Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 15.06.2017: 

Dokumentet «overordnet revisjonsstrategi 2017 – Marker kommune» tas til 
Orientering 
 

 
  



 
 

PS 17/20 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
Rakkestad, 06.06.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 15.06.2017: 

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

- Regnskapsrevisjon 
- Forvaltningsrevisjon 
- Personal og arbeidssituasjon 

 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 15.06.2017: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 
 
 

PS 17/21 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
Rakkestad, 06.06.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 15.06.2017: 

1. Rådmann ved Økonomisjef Grimsrud var invitert til møtet for å gi utvalget en 
statusoppdatering i sak PS 15/11, med seg hadde hun virksomhetsleder Aalborg. 
 
Leder foreslo å lukke møtet. Debatten om møtet skulle lukkes ble holdt for lukkede 
dører, jfr. kommuneloven § 31 a nr. 1.  Møtet ble åpnet ved avstemningen.   
Lukking av møtet ble enstemmig vedtatt, med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2 jfr. 
forvaltningsloven § 13 nr. 1.  
 
Vedtak: Kontrollutvalget vedtar å lukke møtet under redegjørelsen i sak 17/21. 
 
Rådmann redegjorde for status i sak PS 15/11 fra kontrollutvalgets møte 28.05.2015 
ang. økonomisk mislighold ved en av kommunens virksomheter.  
Møtet ble så åpnet. 
 
Leder foreslo følgende forslag til vedtak: Utvalget tar redegjørelsen fra rådmann til 
orientering og ber om å bli holdt løpende oppdatert i saken. 



 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

2. Utvalgsleder ønsker å få tilbakemelding fra kommunen når saker fra utvalget skal opp i 
kommunestyret. Ofte blir det mange tilleggssaker som blir satt opp på sakslista til 
kommunestyret. Utvalget ønsker å få oversendt den samme informasjonen som 
kommunestyrets medlemmer. 
Forslag til vedtak: Kontrollutvalget ber om å få oversendt den samme informasjonen 
som kommunestyrets medlemmer. Dette gjelder også tilleggssaker til kommunestyret. 
Enstemmig vedtatt. 

 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 15.06.2017: 

1. Utvalget tar redegjørelsen fra rådmann til orientering og ber om å bli holdt løpende 
oppdatert i saken.  

2. Kontrollutvalget ber om å få oversendt den samme informasjonen som 
kommunestyrets medlemmer. Dette gjelder også tilleggssaker til kommunestyret. 
 

 


