
 
Møteinnkalling 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtested:      Marker kommune, møterom på Ressursparken 
Tidspunkt: 29.11.2018 kl. 09.00 
 
Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post 
anirov@fredikstad.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 
Ørje, 23.11.18 
 
Heidi H. Slupstad 
Leder 
(sign.) 
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Saksnr.: 2018/17761 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 236929/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 29.11.2018 18/26 

 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.09.2018 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.09.2018 godkjennes 
  

 
Rakkestad, 23.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.09.2018 
 

Vurdering 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.09.2018, legges frem for formell godkjenning og 
signering. 
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Saksnr.: 2018/17761 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 236932/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 29.11.2018 18/27 

 
 
Omvisning og orientering - Ressursparken på Ørje 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Informasjonen om ressursparken tas til orientering 
  

 
Rakkestad, 23.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen  
 

Saksopplysninger 
På forrige møte vedtok utvalget at de ønsker å holde neste møte på Ressursparken, og i 
den forbindelse også få en liten omvisning/orientering om arbeidet deres.  
 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler utvalget å ta den informasjonen de får til orientering. 
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Saksnr.: 2018/17761 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 232547/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 29.11.2018 18/28 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2019 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme på kr. 860.000,-, 

vedtas 
 

2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2019 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 2019 med en kostnadsramme 
på kr. 860.000,-, vedtas 

 
 
 
Rakkestad, 19.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Forslag til detaljbudsjett for kontroll og tilsyn i Marker kommune 2019  
 
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.  
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Budsjettet for sekretariatet og revisjonen ble behandlet i de respektive representantskap 12. 
oktober 2018. Budsjett 2019 for revisjon og sekretariat ble vedtatt å være lik rammen for 
2018. 

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.  
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.  
 
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. 
Kontrollutvalgssekretariatet er medlem av Norges kommunerevisors forbund, NKRF, 
utvalgene får reduserte priser på f.eks. kontrollutvalgskonferansen gjennom sekretariatets 
medlemskap.  
Forum for kontroll og tilsyn, FKT, er et forum hvor både sekretariat og utvalgene selv kan 
være medlemmer, medlemspriser her er avhengige av innbyggertall og for 2019 er 
kontingentprisene som følger: 

Kommune 0 - 5 000 innb.:                          kr 3 500 
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:                kr 6 000 
Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:              kr 8 000 

Om utvalget ønsker kan de melde seg inn her, det vil da medføre en økning på 3500,- i 
vedlagt forslag til budsjett. Sekretariatet er ikke medlemmer i FKT.  
 
Vedlegg: 
 
Forslag til detaljbudsjett for kontroll og tilsyn 2019 i Marker kommune
Ansvar Art Tekst  Budsjett 

2017 
 Regnskap 
2017 

 Forslag til 
budsjett 

2018 

Forslag til 
budsjett 2019 

080 Møtegodtgjørelse 59 000 59 000 59 000
080 Ledergodtgjøring 22 000 22 000 22 000
080 Tapt arbeidsfortjeneste - - 3 000 3 000
099 Arbeidsgiveravgift 11 500 - 12 000 12 000
115 Bevertning 2 000 - 2 000 2 000
150 Kurs/opplæring 5 000 25 508,91 35 000              35 000 
130 post/tlf/bredbånd 100 - 100                   100 

abonnement 13 750              15 000 
160 Kjøregodtgjørelse 2 000 - 2 000 2 000

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

375
Kjøp av sekretariat 
tjenester fra IØKUS IKS 118 296,00 120 813            120 813 

Sum 792 600 713 402,91 852 583            853 833 

-

avviker fra utvalgets forslag og er for øvrig de eneste tallenen som er ført på funksjon 
110 kontroll og revisjon.

691 000

6



    
Saksnr.: 2018/17761 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 235673/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 29.11.2018 18/29 

 
 
Revisjonsrapport om eierskapskontroll "Innovi AS" Marker kommune 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar Indre Østfold kommunerevisjons rapport om eierskapskontroll i 

"Innovi AS" Marker kommune til orientering. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 Kommunestyret tar Indre Østfold kommunerevisjons rapport om 

eierskapskontroll av "Innovi AS" Marker kommune til orientering. 
 

For å fremme bedre eierstyring presenterer revisjonen seks anbefalinger i rapporten. 
Marker kommune iverksetter revisjonens anbefalinger fra og med 01.06.2019, slik at 
det etableres hensiktsmessige rutiner som legger til rette for utøvelse av godt 
kommunalt eierskap. 

  
 
Rakkestad, 22.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 Rapport «Eierskapskontroll "Innovi AS" Marker kommune 2018» 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 Plan for selskapskontroll 2017-2020, Overordnet analyse, Marker Kommune 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret i Marker har gjennom Plan for selskapskontroll 2017-
2020 vedtatt at det skal gjennomføres eierskapskontroll i Innovi AS. 
 
Selskapskontrollen er gjennomført som eierskapskontroll, det vil si som en undersøkelse av 
hvordan kommunen ivaretar sine eierinteresser i selskapet.  
 
Revisjonen har utarbeidet følgende problemstilling: 
  
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

7



- Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine 
eierinteresser? 

- Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 
Utøves kommunes eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse?  
 
Revisjonen konkluderer med at Marker kommune har ikke etablert optimale rutiner for 
demokratisk kontroll og styring av sine eierinteresser i Innovi AS.  
 
Konklusjonen er basert på følgende funn: 

 Marker kommune har ikke behandlet en egen eierskapsmelding 
 Marker kommune har ikke utarbeidet en eierstrategi for sitte eierskap i Innovi AS 
 Marker kommune har ikke rutiner for at saker vedrørende Innovi AS gjøres til 

gjenstand for politisk behandling i formannskap eller kommunestyre 
 Innovi AS har for regnskapsåret 2017 ikke utarbeidet årsberetning 
 Marker kommune har ikke gjennomført obligatorisk opplæring i eierstyring for sine 

styrerepresentanter.  
 De kommunale eierne av Innovi AS har ennå ikke formelt drøftet hvilke 

konsekvenser kommunesammenslåingsprosessen i indre Østfold kan få for 
selskapet. 

 
I rapporten fremmes seks anbefalinger til kommunen. De enkelte funn, vurderinger og 
anbefalinger er utførlig beskrevet i rapporten. 
 
Rapporten har vært til høring hos selskapets ledelse ved daglig leder og hos kommunen ved 
ordfører. 
Ordfører skriver at hun skulle ønske det kom tydeligere frem i rapporten at det hele tiden har 
vært løpende og god kontakt med både daglig leder og ansatte i Innovi. Utover dette stiller 
ordfører seg bak revisjonens anbefalinger. 
 
Uttalelsene er vedlagt rapporten. 
Vurdering 
Kommuneloven pålegger kontrollutvalget ansvaret for at det gjennomføres selskapskontroll. 
Etter sekretariatets vurdering er selskapskontrollen gjennomført som eierskapskontroll i tråd 
med kommuneloven §§ 77 og 80 og forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. Rapporten er 
gjennomført i tråd med Plan for selskapskontroll, vedtatt av kommunestyret 28.03.2017. 
 
Kommunestyret har det overordnede ansvaret for kommunal virksomhet som er lagt ut til et 
kommunalt eid selskap. For å sikre demokratisk kontroll og for å utøve godt eierskap er 
kunnskap og oppmerksomhet rundt eierskapspolitikk hos de folkevalgte sentralt.  Således 
trenger de folkevalgte kunnskap om selskapet og informasjon driften.   
 
Selskapet har fire eiere hvorav Marker er en av tre kommuner, de to øvrige kommunene skal 
inngå i Indre Østfold kommune fra 01.01.2020. I rapporten fremkommer det at eierne i 
selskapet formelt ikke har diskutert hvilke konsekvenser kommunesammenslåingen i indre 
Østfold kan få for selskapet. Etter sekretariatets vurdering bør kommunens eieransvar ha 
særlig fokus i forbindelse med kommunesammenslåing, av hensyn til brukere og ansatte. 
 
På bakgrunn av rapportens vurderinger og konklusjon anbefaler sekretariatet at 
kontrollutvalget, utover å ta rapporten til orientering, innstiller til kommunestyret om at 
revisjonens anbefalinger tas til følge slik at Marker kommune etablerer hensiktsmessige 
rutiner for å sikre demokratisk, folkevalgt styring av virksomheten. 
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Saksnr.: 2018/17761 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 233413/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 29.11.2018 18/30 

 
 
Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2019 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 

virksomhet 1. halvår 2019: 
 
1. møte: torsdag 14. februar kl. 09:00 
2. møte: torsdag 23. mai kl. 09:00 
3. møte: torsdag 20. juni kl. 09:00 

  
Rakkestad, 20.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
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. 
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Vurdering 
Det er i innstillingen foreslått tre møter for første halvår 2019.  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. 
 

34



    
Saksnr.: 2018/17761 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 236930/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 29.11.2018 18/31 

 
 
Informasjon fra revisjonen 

 

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

 
Rakkestad, 23.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 
• Plan for selskapskontroll 2017-2020 
• Status fremdrift, Fremdriftsplan forvaltningsrevisjon, lagt frem for utvalget i mai. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har følgende bestillinger liggende hos revisjonen som i henhold til planene 
har forventet levering innen 2018: 

- Forvaltningsrevisjonsprosjekt  
Administrasjon/internkontrollsystemer (2017), prosjektbeskrivelse er vedtatt 
28.09.17. jf fremdriftsplan var denne estimert til å bli behandlet vinter 18, i forrige 
møte fikk utvalget opplyst at denne legges frem i januar møtet.  
Eiendomsforvaltning/vedlikehold av kommunale bygg (2018), her mangles 
prosjektbeskrivelse. 

- Oppfølgingsrapporter til forvaltningsrevisjonsprosjekt på områdene Etisk reglement 
og varslingsrutiner behandlet i KU 11.05.17. 

 
Vurdering 
Utvalget bør i dette møtet forvente å få en status på bestillinger av 
forvaltningsrevisjon/selskapskontroll/oppfølgingsrapporter som ligger hos revisjonen. 
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Saksnr.: 2018/17761 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 236928/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 29.11.2018 18/32 

 
 
Eventuelt 

 

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

 
Rakkestad, 23.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
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