
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 29.11.2018,  
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl. 10:45 
Møtested: Marker kommune, møterom Ressursparken 
Fra – til saksnr.: 18/26 – 18/32  

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Heidi H. Slupstad, Leder X  

Kristian Fog, Nestleder X June Authen 

Anne Østbye X  

Kent Arne Olsson X  

Odd E. Volen x  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra revisjonen: Capser Støten 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal 
 
Ordfører var til stedet under sak 18/27 og 18/29 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Heidi H. Slupstad, Leder  Kristian Fog Anne Østbye 
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Kent Arne Olsson Odd E. Volen 

 

Merknader 
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ble tatt først, deretter ble den opprinnelige sakslisten fulgt. 
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PS 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 

Kontrollutvalget Markers behandling 29.11.2018: 

Vedtak som innstilt 
 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 29.11.2018: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.09.2018 godkjennes 
 

 
 
PS 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 

Kontrollutvalget Markers behandling 29.11.2018: 

Leder av Ressursparken Helene Rødseth ga utvalget en omvisning og orientering. 
Ressursparken ble startet i regi av kommunen med initiativ fra lokale næringsdrivende og skal 
være en næringsarena for gründere, pendlere og etablerte bedrifter. De tilbyr bla. kontor og 
møtefasiliteter av både kort- og langsiktig art.  
 
Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 29.11.2018: 

Informasjonen om ressursparken tas til orientering 
 

  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Markers behandling 29.11.2018: 

Leder innledet saken og ga ordet til sekretariatet.  
 
Vedtak som innstilt  
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 29.11.2018: 

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 

 
 
 

 
 
  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Markers behandling 29.11.2018: 

Leder innledet og ga ordet til revisjonen. Revisjonen orienterte om saken og svarte på 
spørsmål fra utvalget. 
 
Ordfører orienterte om bakgrunnen for at styrerepresentanten ikke har fått opplæring jf. 
revisjonens anbefaling nr 5. Ordfører orienterte om forskjellen på kommunens eierskap i AS jf. 
IKS. 
 
Vedtak som innstilt. 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 29.11.2018: 

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. 

 
 

  



 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Markers behandling 29.11.2018: 

Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 29.11.2018: 

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 
 

 
 
PS 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 

Kontrollutvalget Markers behandling 29.11.2018: 

Revisjonen fikk ordet og orienterte om vedtak fra representantskapsmøte 12.10.2018: 
- Budsjettrammer uendret fra i fjor, gis ikke kompensasjon for lønns og prisvekst  
- Bruk av fondsmidler i 2019-2020. Problematisk ifm å beholde nøkkelpersonell og 

kompetanse 
- Vanskelige styringssignaler 

  
Informasjon fra styret: 

- Internt arbeid med egen kostnadsprofil/ kvalitet/ effektivitet sett i lys av ny 
kommunestruktur.  

- Sammenlikning (benchmarking) har vist noe høyere prisnivå enn sammenlignbare 
revisjonsenheter. Skal bli konkurransedyktig på pris uten å gå på bekostning av 
kvalitet 



 
 

- Revidere selskapsavtale – ny prismodell som i større grad tar hensyn til risiko: ved 
økt revisjonsrisiko i kommunen øker arbeidet og revisjonstjenestene blir dyrere.  

- Ser på sammenslåing/fusjon/formalisert samarbeid med omkringliggende revisjoner 
- Rekruttert ny regskapsrevisor – konstituert som fagansvarlig regnskapsrevisor 

 
Bestillinger hos revisjonen:  

- Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2017 Adm./internkontroll, det er Romerike revisjon 
som skal utarbeide denne, kommer muligens til behandling i mai.   

- Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018 Eiendomsforvaltning og vedlikehold kommunale 
bygg, prosjektbeskrivelse mangler, kommer nærmere oppstart av prosjektet.  

- Oppfølgingsrapport etisk reglement og varslingsrutiner, til behandling i mai 2019 
 
Sekretariatet opplyste om at Plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020 er oversendt 
sekretariatet. Denne skulle etter planen ha vært lagt frem for utvalget i dagens møte, men ved 
en inkurie ble denne utelatt. Kommer på sakslisten i februar 2019. 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 29.11.2018: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 

 
 
PS 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 

Kontrollutvalget Markers behandling 29.11.2018: 

NKRFs kontrollutvalgskonferanse - påmelding 
 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 29.11.2018: 

 

 


