
 
 
Møteinnkalling, ekstraordinært møte 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtested:      Marker kommune, møterom Kommunestyresal 
Tidspunkt: 21.06.2018 kl. 09.00 
 
 
 
Forfall meldes til kontrollutvalgssekretariatet ved Anita Rovedal, 
telefon 908 55 384 eller e-post anirov@fredrikstad.kommune.no. 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 
Marker, 15.06.2018 
 
 
Heidi Harefallet Slupstad 
Kontrollutvalgsleder 
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Saksnr.: 2018/9816 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 129648/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 21.06.2018 18/14 

 
 
Bestilling av kartlegging 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget bestiller kartlegging av formannskapets reise til BKW i Sveits.  

 
2. Indre Østfold kommunerevisjon IKS bes innen 05.09.2018 levere en kartlegging til 

kontrollutvalget. Kartleggingens omfang begrenses oppad til 50 timer. 
 

3. Utover revisors faglige vurdering av problemstilling og innhold, ber kontrollutvalget om 
en vurdering av om reisen er i tråd med Marker kommunes etiske reglement, herunder 
forhold knyttet til  

 Vedtaket 
 Økonomi 
 Program/aktiviteter 
 Deltakere 

 
4. Kostnader til kartleggingen dekkes av midler kontrollutvalget får tilbakebetalt fra 

revisjonen, grunnet mindreforbruk i 2017 (Ref vedtak i representantskap 27.04.2018).  
 

 
Rakkestad, 15.06.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

Vedlegg 
E-post av 13.06.2018 fra ordfører Kjersti Nilsen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger og vurderinger 
Ordfører har i e-post til sekretariatet forespurt om kontrollutvalget kan bestille en 
gjennomgang av «alle forhold knyttet til formannskapets reise til BKW i Sveits». 
 
Henvendelsen kommer på bakgrunn av at det er fremmet «alvorlige» påstander vedrørende 
enkeltpersoner og selve reisen. Sekretariatet vurderer at ingen er tjent med at rykter og 
usikkerhet omkring turen verserer i politisk miljø eller blant innbyggerne forøvrig. Det 
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vurderes som hensiktsmessig med en kartlegging av reisen når det gjelder aktiviteter, 
pengebruk og bevillinger, samt eventuelle andre forhold revisjonen finner naturlig å 
undersøke.  
 
Muntlig har revisjonen overfor sekretariatet anslått at en slik kartlegging vil ligge på ca. 50 
timer, som tilsvarer ca 40 000 kr. Videre har distriktsrevisor muntlig orientert sekretariatet om 
at Marker kommune vil få kreditnota pålydene ca. 40 000 kr, som er tilbakebetaling til 
kommunen fra revisjonens mindreforbruk i 2017. Tilbakebetalingen er vedtatt i 
representantskapsmøte 27.04.2018.  Basert på informasjonen som foreligger vurderer 
sekretariatet at utgifter til kartleggingen kan dekkes av kontrollutvalgets egne budsjettmidler.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bestille kartlegging fra Indre Østfold 
kommunerevisjon IKS, som vurderer formannskapets reise til Sveits i 2018.  
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Fra:                                    Heidi Harefallet Slupstad
Sendt:                                onsdag 13. juni 2018 11.52
Til:                                      Rovedal Anita
Emne:                                VS: Forespørsel knyttet til formannskapets tur til Sveits

Fra: Kjersti Nilsen <kjersti.nilsen@marker.kommune.no>
Sendt: onsdag 13. juni 2018 11.51.13
Til: Heidi Harefallet Slupstad
Kopi: Tove Skadsheim; Bente Jensen
Emne: Forespørsel knyttet til formannskapets tur til Sveits 
 
Hei!
Jeg ønsker med dette å rette en forespørsel til kontrollutvalget om å be 
kommunerevisjonen gjennomgå alle forhold knyttet til formannskapets reise til 
BKW i Sveits. Bakgrunnen for forespørselen er e-poster fra Marker Venstre v/Bjørn 
Borgund hvor han kommer med alvorlige påstander som gjelder formannskapets 
medlemmer, administrasjon og enkelt personer nevnt spesielt ved navn. 
Om det er mulig er det ønskelig at redegjørelsen/konklusjonen kunne bli 
presentert tidligst mulig i andre halvår 2018, fortrinnsvis i september.
Jeg gjør samtidig oppmerksom på at jeg informerte representantene i 
 kommunestyret 12.06.18 om min avgjørelse om å sende denne forespørselen til 
kontrollutvalget.
 
Følgende e-poster er journalført under saks.nr : 18/511. Skulle det være ønskelig 
med en utskrift kan man henvende seg til sekretariatet ved Bente Jensen.
 
På forhånd takk og håper på ett positivt svar fra dere.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Kjersti Nythe Nilsen
Ordfører Marker Kommune
Tlf. 4129 6895
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