
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 27.11.2019  
Tidspunkt: fra kl. 11:30 – 12:00 
Møtested: Marker kommune, rådhuset, møterom Formannskapssal/møterom 1 
Fra – til saksnr.: 19/31 – 19/34  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte:  
 
Møtende fra administrasjonen: 
Møtende fra revisjonen: Frank Willy Larsen 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Ida Haaby 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Roy Løvstad Rosalia Bjerkedal Heidi Johnsen 

   
 

……………………. ……………………. 
Martin Muskaug June Elisabeth Authen 

 

Merknader 
 
Kontrollutvalget bemerker at kommunens hjemmeside linker til innkallinger og protokoller på to 
steder. Kontrollutvalget foreslår for administrasjonen at innkallinger og protokoller kun legges i 
møtekalenderen og ikke under fanen kontrollutvalg.  
 

 
  

MEDLEMMER:  MØTT:  
Roy Løvstad X 
Rosalia Bjerkedal X 
Heidi Johnsen X 
Martin Muskaug Ikke møtt 
June Elisabeth Authen X 
  
VARAMEDLEMMER (innkalt):  

Anne Østbye X 
  



 

Kontrollutvalget Markers møte 21.11.2019 
 
Sakliste 
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PS 19/31 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 
26.09.2019 

Sekretariatets innstilling 
 
1. Protokoll fra Marker kontrollutvalg 26.09.2019 godkjennes. 

 
2. Marker kontrollutvalg vedtar følgende praksis for godkjenning av protokoll (møtebok): 

 Forslag til protokoll sendes til medlemmene for godkjenning så snart som mulig 
etter møtet 

 Det gis en frist for tilbakemelding. Hvis merknad(er) ikke er mottatt innen 
fristen, er protokollen godkjent. 

 Hvis det foreligger merknad, sendes merknaden(e) over til alle som fikk 
utkastet i første runde med ny frist for tilbakemelding. Protokollen er godkjent 
så snart det ikke foreligger merknad innen siste frist. 

 Protokollen sendes kommunen som sørger for at den gjøres tilgjengelig på nett 
 Protokollen signeres i påfølgende møte, som minimum av leder og et annet 

medlem. 
  

 

Kontrollutvalget Markers behandling 27.11.2019: 
 
Vedtak som innstilt.  

Kontrollutvalget Markers vedtak 27.11.2019: 
1. Protokoll fra Marker kontrollutvalg 26.09.2019 godkjennes. 

 
2. Marker kontrollutvalg vedtar følgende praksis for godkjenning av protokoll (møtebok): 

 Forslag til protokoll sendes til medlemmene for godkjenning så snart som mulig 
etter møtet 

 Det gis en frist for tilbakemelding. Hvis merknad(er) ikke er mottatt innen 
fristen, er protokollen godkjent. 

 Hvis det foreligger merknad, sendes merknaden(e) over til alle som fikk 
utkastet i første runde med ny frist for tilbakemelding. Protokollen er godkjent 
så snart det ikke foreligger merknad innen siste frist. 

 Protokollen sendes kommunen som sørger for at den gjøres tilgjengelig på nett 
 Protokollen signeres i påfølgende møte, som minimum av leder og et annet 

medlem. 

 
  



 

PS 19/32 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2020 

Sekretariatets innstilling 
 
1. Kontrollutvalget vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2020 med kostnadsramme på kr. 

1 012 810,- 
 

  
2. Budsjett for kontrollarbeidet 2020 oversendes ordfører for videre politisk behandling. 

Kontrollutvalgets forslag skal følge innstillingen til årsbudsjettet, jfr. § 2 i Forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 27.11.2019.2019: 
 
Vedtak som innstilt.  
 

Kontrollutvalget Markers vedtak og innstilling til kommunestyret 27.11.2019: 
1. Kontrollutvalget vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2020 med kostnadsramme på kr. 

1 012 810,- 
 

  
2. Budsjett for kontrollarbeidet 2020 oversendes ordfører for videre politisk behandling. 

Kontrollutvalgets forslag skal følge innstillingen til årsbudsjettet, jfr. § 2 i Forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. 

 
  



 

PS 19/33 Kontrollutvalgets møteplan og aktivitetsplan 

Sekretariatets innstilling 
 
 Med forbehold om at endringer kan forekomme, vedtar kontrollutvalget aktivitetsplanen 

og setter opp følgende møtedager for første halvår 2020: 
 

 1. møte: 06.02.2020 kl. 09:00 
2. møte: 07.05.2020 kl. 09:00 
3. møte: 18.06.2020 kl. 09:00 

  
 

Kontrollutvalget Markers behandling 27.11.2019: 
 
Vedtak som innstilt.  

Kontrollutvalget Markers vedtak 27.11.2019: 
 Med forbehold om at endringer kan forekomme, vedtar kontrollutvalget aktivitetsplanen 

og setter opp følgende møtedager for første halvår 2020: 
 

 1. møte: 06.02.2020 kl. 09:00 
2. møte: 07.05.2020 kl. 09:00 
3. møte: 18.06.2020 kl. 09:00 

 
  



 

PS 19/34 Forslag til møtereglement Marker kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling 
 
  
 Kontrollutvalget vedtar Reglement for kontrollutvalget i Marker kommune, 2019- 2023 

 
  

Kontrollutvalget Markers behandling 27.11.2019: 
 
Vedtak som innstilt.  

Kontrollutvalget Markers vedtak 27.11.2019: 
  
 Kontrollutvalget vedtar Reglement for kontrollutvalget i Marker kommune, 2019- 2023 

 
 


