
 
 

Møteprotokoll – Ekstraordinært møte 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 21.06.2018,  
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl. 09:30 
Møtested: Marker kommune, møterom Kommunestyresal 
Saksnr.: 18//14   

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Heidi H. Slupstad, Leder X  

Kristian Fog, Nestleder X  

Anne Østby X  

Kent Arne Olsson X  

Odd E. Volen X  

 
Møtende fra revisjonen: Frank Willy Larsen   
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida Haaby 
Møtende fra administrasjonen: -  
Andre møtende: Ordfører Kjersti Nythe Nilsen 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Heidi H. Slupstad, Leder  Kristian Fog Anne Østby 

   
 

……………………. ……………………. 
Kent Arne Olsson Odd E. Volen 

 

Merknader 

 
Kontrollutvalget Markers møte 21.06.2018 
 

Sakliste 
 
   

PS 18/14 Bestilling av kartlegging  

 

 
  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Markers behandling 21.06.2018: 

Leder innledet og orienterte om saken. 
Ordfører fikk ordet og orienterte om henvendelsen hun hadde sendt til kontrollutvalget. 
Revisjonen fikk ordet og orienterte om hvordan prosjektet kunne legges fram og hvilke 
undersøkelser som ville være relevante å gjennomføre i en kartlegging. 
 
Alle hadde ord til saken. 
 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 21.06.2018: 

 
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).  

 


