
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Marker

Møtested:      Kilebu, Marker kommune, 
Møterom: Teknikk, Plan og Miljø/uteseksjonen
Tidspunkt: 09.11.2017 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, 02.11.2017

Heidi Harefallet Slupstad
Leder
(sign)
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Saksnr.: 2017/17069
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 226663/2017
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 09.11.2017 17/26

Orientering

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Presentasjon av virksomhet Teknikk, plan og miljø tas til orientering.

Rakkestad, 02.11.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
I kontrollutvalgets møte 28.09.2017 vedtok kontrollutvalget følgende:

«Kontrollutvalget synes det er svært nyttig å besøke kommunens virksomheter, og ønsker å 
avholde sitt møte den 09.11.2017 i Teknikk, plan og miljø sine lokaler, hvis det er egnede 
møtelokaler tilgjengelig. 
Virksomhetsleder for Teknikk, plan og miljø inviteres til kontrollutvalget for å presentere 
virksomheten.»

Invitasjon er sendt rådmann og virksomhetsleder for teknikk, plan og miljø. 

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
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Saksnr.: 2017/17069
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 220562/2017
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 09.11.2017 17/27

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.09.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.09.2017 godkjennes.

Rakkestad, 25.10.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 28.09.2017

Vurdering
Møteprotokoll legges fram for godkjenning.
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Saksnr.: 2017/17069
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 225874/2017
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 09.11.2017 17/28

Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme på kr. 839.000,-, 
vedtas

2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2018 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» med følgende 
innstilling:

Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme
på kr. 839.000,-, vedtas

Rakkestad, 01.11.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Forslag til detaljbudsjett for kontroll og tilsyn i Marker kommune 2018 

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. 
 Utgifter til kjøp av revisjonstjenester. 
 Utgifter til kjøp av sekretærtjenester. 

Budsjettet for sekretariatet og revisjonen ble behandlet i de respektive representantskap 27. 
oktober 2017.

5



Vurdering
Sekretariatet vurderer det slik at fremlagt forslag er et minimum for at kontrollutvalget skal 
kunne utføre sitt lovpålagte kontrollarbeid på en tilfredsstillende måte, det er lagt opp til 5- 6 
møter i året. Vi ser at det er en økende interesse for at de av KUs medlemmer som ønsker 
det skal kunne dra på NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i februar. Dette vurderer 
sekretariatet som hensiktsmessig og nyttig på bakgrunn av flere faktorer. Men de viktigste er 
at konferansen tar opp dagsaktuelle temaer knyttet til arbeidet med kontroll og tilsyn, samt 
gir utvalget påfyll og inspirasjon i sitt videre virke.
Budsjettall for IØKR IKS og IØKUS IKS vedtas i respektive representantskap, innbakt her 
ligger bla. ett forvaltningsrevisjonsprosjekt, en selskapskontroll og løpende 
regnskapsrevisjon, samt kostnader tilknyttet sekretariatets 
forarbeid/saksbehandling/gjennomføring/etterarbeid i forbindelse med kontrollutvalgets 
møtevirksomhet. 

Vedlegg:
Detaljbudsjett 
Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018 i Marker kommune
Ansvar Art Tekst  Budsjett 

2017 
 Regnskap 
2016 

 Forslag til 
budsjett 

2018 

Evt. kommentar 

080 Møtegodtgjørelse 59 000 59 000
080 Ledergodtgjøring 22 000 22 000
080 Tapt arbeidsfortjeneste - - 3 000
099 Arbeidsgiveravgift 11 500 - 12 000
115 Bevertning 2 000 - 2 000

150 Kurs/opplæring 35 000 - 35 000

 alle som ønsker reiser til 
KU-konferansen i regi av 
NKRF

130 post/tlf/bredbånd 100 - 100
160 Kjøregodtgjørelse 2 000 - 2 000

375
kjøp av revisjonstjenester 
fra IØKR IKS 569 598 557 077,00 582 920

375
Kjøp av sekretariat 
tjenester fra IØKUS IKS 118 296 103 997,00 120 813
Sum 819 494 661 074,00 838 833

- iflg reglement for Marker

vedtatt i respektive 
representantskap 27/10
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Saksnr.: 2017/17069
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 225889/2017
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 09.11.2017 17/29

Kontrollutvalgets møteplan 1. halvår 2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 
virksomhet 1. halvår 2018:

1. møte: torsdag 18. jan. kl. 09:00
2. møte: torsdag 24. mai kl. 09:00
3. møte: torsdag 21. juni kl. 09:00

Rakkestad, 01.11.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen 

Saksopplysninger
I henhold til kommuneloven § 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder 
som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter.

Av praktiske grunner innstiller sekretariatet på at utvalget fastsetter møteplan for hvert 
halvår.

Det er møteplikt i kontrollutvalgets møter, og evt. gyldig forfall må meldes sekretariatet så 
fort som mulig slik at vara kan innkalles.

Vurdering
Det er i innstillingen foreslått 3 møter for første halvår 2018.  Årshjulet for kontrollutvalget, 
som går fram av strategidokumentet, legger føringer for hvor mange møter kontrollutvalget 
bør holde, samt innholdet i disse.

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 møtene som er foreslått, er det opp til utvalget å endre tidspunkter, bestemme andre 
møter, eller å avlyse allerede berammede møter.
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Saksnr.: 2017/17069
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 220564/2017
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 09.11.2017 17/30

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 25.10.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Vurdering
Revisjonen orienterer om sitt arbeid.
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Saksnr.: 2017/17069
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 220567/2017
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 09.11.2017 17/31

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Rakkestad, 25.10.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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