
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 24.05.2018,  
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl. 11:00  
Møtested: Marker kommune, møterom 2, pga. plassmangel ble møterom flyttet til formannskapssalen 
Fra – til saksnr.:  18/7- 18/13 
 
  

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: Rådmann Tove Skadsheim og Økonomisjef Anne-Kari 
Grimsrud 
Møtende fra revisjonen: Frank W. V. Larsen og Svend-Harald Klavestad 
Møtende fra KU sekretariatet: Anita Rovedal 
Ordfører var til stede under sak 18/8 og18/9 
 
 

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

   
 

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

Merknader 

 
Kontrollutvalget Markers møte 24.05.2018 
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PS 18/7 Protokoll fra kontrollutvalget 18.01.2018 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

 Protokoll fra kontrollutvalget 18.01.2018 godkjennes 

 

  

 
Rakkestad, 27.03.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 24.05.2018: 

Leder innledet saken  
 
Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 24.05.2018: 

Protokoll fra kontrollutvalget 18.01.2018 godkjennes 
 
 
 

PS 18/8 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2017 for Marker kommune som vist i 

vedlegg 1 til saken 
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 sendes kommunestyret med kopi til 

formannskapet. 
  

 
Rakkestad, 16.05.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 24.05.2018: 

Leder innledet saken og ga ordet til rådmann. 
Rådmann redegjorde for saken. 
Hovedpunkter i redegjørelsen: 

- en større vi følelse i kommunen nå 
- godt resultat og et godt år i 2017 
- virksomhetene gikk med et merforbruk på en drøy mill. 
- fond 
- nøkkeltall, stabil likviditet 
- marker kommune ligger godt an på kommunebarometeret 
- budsjettjusteringer i løpet av året 

 
Ord til saken: 

- Fog 
- Slupstad  

 
Vedtak som innstilt 



 
 

 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 24.05.2018: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2017 for Marker kommune som vist i 
vedlegg 1 til saken 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

 
 
 

PS 18/9 Manglende oppfølgingsrapport - forvaltningsrevisjon 
"Ressursstyring i uteseksjonen" 2013 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Rådmannens redegjørelse i saken tas til orientering 
2. Revisjonens redegjørelse i saken tas til orientering 
3. Kontrollutvalget tar med seg informasjonen i saken videre inn i arbeidet med overordnet 

analyse i forkant av ny plan for forvaltningsrevisjon, og gjør i den forbindelse en 
vurdering av risiko og vesentlighetsgrad i fht. til om det bør gjennomføres en ny 
forvaltningsrevisjon på området. 

 
Rakkestad, 16.05.18 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 24.05.2018: 

Leder innledet saken og ga ordet til rådmann. 
Rådmann redegjorde for saken 

- Her har det vært svikt i interne rutiner 
- Status for anbefalingene i opprinnelig rapport 
- Status for uteseksjon i dag 
- Etterslep på vedlikehold 

 
Revisjonen redegjorde for saken: 

- Beklager svikt i interne rutiner 
 
Sekretariatet redegjorde for saken: 

- Svikt i interne rutiner 
- Etter samtale med tidligere fagansvarlig har vi kommet frem til to mulige alternativ for 

hva som kan ha skjedd, ren svikt i rutiner, eller at oppfølgingsrapporten utgikk og at 
forvaltningsrevisjonsrapport på området «kjøp av varer og tjenester» ville omfavne de 
samme områdene. Dette kan dog ikke dokumenteres var grunnen.  

- manglende dokumentasjon på 
Fog, la frem et skriv med flere spørsmål som han ba om be vedlagt protokollen i sin helhet.  
Ord til saken: 

- Fog 
- Volen  
- Slupstad 

Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 24.05.2018: 

1. Rådmannens redegjørelse i saken tas til orientering 



 
 

2. Revisjonens redegjørelse i saken tas til orientering 
3. Kontrollutvalget tar med seg informasjonen i saken videre inn i arbeidet med overordnet 

analyse i forkant av ny plan for forvaltningsrevisjon, og gjør i den forbindelse en 
vurdering av risiko og vesentlighetsgrad i fht. til om det bør gjennomføres en ny 
forvaltningsrevisjon på området. 

 
 
 

PS 18/10 Eierskapskontroll - Indre Østfold lokalmedisinske 
kompetansesenter IKS 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret: 
1. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll i Indre Østfold lokalmedisinske 

kompetansesenter IKS til orientering. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 Kommunestyret tar rapport om eierskapskontroll av Indre Østfold 
lokalmedisinske kompetansesenter IKS til orientering. 

 Revisjonen presenterer 14 anbefalinger i rapporten for å fremme bedre 
eierstyring. Kommunestyret ber administrasjonen om å iverksette revisjonens 
anbefalinger slik at det etableres hensiktsmessige rutiner som legger til rette for 
utøvelse av godt kommunalt eierskap. 

  
Rakkestad, 27.03.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 24.05.2018: 

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen. 
Revisjonen redegjorde for saken og gikk igjennom anbefalingene 
 
Ord til saken: 
Slupstad  
Olsson  
 
Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak og innstilling 24.05.2018: 

1. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll i Indre Østfold lokalmedisinske 
kompetansesenter IKS til orientering. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 Kommunestyret tar rapport om eierskapskontroll av Indre Østfold 
lokalmedisinske kompetansesenter IKS til orientering. 

 Revisjonen presenterer 14 anbefalinger i rapporten for å fremme bedre 
eierstyring. Kommunestyret ber administrasjonen om å iverksette revisjonens 
anbefalinger slik at det etableres hensiktsmessige rutiner som legger til rette for 
utøvelse av godt kommunalt eierskap. 

 



 
 

PS 18/11 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
Rakkestad, 16.04.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 24.05.2018: 

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

- Overordnet revisjonsstrategi regnskap kommer på første møtet til høsten 
- Momskomp. Er på trappene 
- Fremdrifts plan forvaltningsrevisjon, samt oppfølgingsrapporter og selskapskontroll, tre 

oppfølgingsrapporter mangler i vedlagt oversikt. 
- Personalkabal, søker etter statsautorisert revisor 
- Kommunereformen og utfordringer fremover, bla finansieringsmodeller. 
- Spm fra utvalgsleder på status for arb. miljø – råd og veiledning fra innleid konsulent 

har vært nyttig for selskapet. 
 
Ord til saken: 

- Slupstad 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 24.05.2018: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 
 

PS 18/12 Orienteringssak: Skatteoppkreverens 
årsrapport/årsregnskap og Skatteetatens kontrollrapport for 2017 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Skatteoppkreverens årsrapport/skatteregnskap og Skatteetatens kontrollrapport for 

2017 tas til orientering. 
  

 

Kontrollutvalget Markers behandling 24.05.2018: 

Vedtak som innstilt 
 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 24.05.2018: 

Skatteoppkreverens årsrapport/skatteregnskap og Skatteetatens kontrollrapport for 2017 tas til 
orientering. 
 



 
 

PS 18/13 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
  Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

  
 
Rakkestad, 27.03.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Markers behandling 24.05.2018: 

- Neste møte Virksomhetsbesøk, Skole eller næringsparken.  
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 24.05.2018: 

1. Neste møte utgår, nytt møte blir 27. sept. kl 0900 
2. Utvalget ønsker et besøk på Næringsparken, sekretariatet sender ut invitasjon.  

 
 
 

 


