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Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 05.03.2020,  
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl. 09.40 
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 20/1 – 20/7  

 
Frammøteliste 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte: fem av fem 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og 
dokumentasjonsrådgiver Caroline Klæboe Roos. 
 
Møtende fra revisjonen: Kons.daglig leder Jolanta Betker og forvaltningsrevisor Casper 
Støten. 
 
 

……………………. ……………………. 
Roy Løvstad Leder Rosalia Bjerkedal nestleder 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDLEMMER:  MØTT:  

Roy Løvstad X 

Rosalia Bjerkedal X 

Heidi Johnsen X 

Martin Muskaug X 

June Elisabeth Authen X 



 
 

Kontrollutvalget Markers møte 05.03.2020 
 

Sakliste 
 
   

PS 20/1 Godkjenning av innkalling og sakslisten  

PS 20/2 Rutine for godkjenning av protokoll  

PS 20/3 Prinsippavklaring  

PS 20/4 Prosjektbeskrivelse "Spesialundervisning og tilpasset opplæring"  

PS 20/5 Kontrollutvalgets årsmelding 2019  

PS 20/6 Referater og meldinger  

PS 20/7 Eventuelt  

 

PS 20/1 Godkjenning av innkalling og sakslisten 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. (saken legges frem uten forslag til vedtak) 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.03.2020: 

Kontrollutvalget godkjente innkalling og saksliste – enstemmig. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 05.03.2020: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 

PS 20/2 Rutine for godkjenning av protokoll 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av 

protokoll», den som leder møtet skal alltid signere. 
 

2. Protokoll godkjennes elektronisk snarets mulig og signeres i påfølgende møte. 
 

3. Protokoll sendes ut og publiseres på hjemmesiden så snart den er elektronisk godkjent 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.03.2020: 

Som innstilling – enstemmig. 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 05.03.2020: 

1. Det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av 
protokoll», den som leder møtet skal alltid signere. 

 
2. Protokoll godkjennes elektronisk snarets mulig og signeres i påfølgende møte. 



 
 

 
3. Protokoll sendes ut og publiseres på hjemmesiden så snart den er elektronisk 

godkjent 
 

 
PS 20/3 Prinsippavklaring 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Saken legges frem uten forslag til innstilling 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.03.2020: 

Kontrollutvalget drøftet saken og kom frem til at rådmannen skal ha løpende invitasjon til å 
delta i møtene. Hvis kontrollutvalget ønsker informasjon fra rådmann skal rådmann få beskjed 
i forkant av møtet – enstemmig. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 05.03.2020: 

Rådmann inviteres løpende til alle kontrollutvalgsmøter. Hvis rådmannen skal gi informasjon 
eller svare på detaljerte spørsmål i kontrollutvalget, så skal rådmannen være kjent med dette i 
forkant av møtet.  
 
 

PS 20/4 Prosjektbeskrivelse "Spesialundervisning og tilpasset 
opplæring" 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Prosjektbeskrivelse «Spesialundervisning og tilpasset opplæring» godkjennes 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.03.2020: 

Revisjonen informerte om prosjektbeskrivelsen. Kontrollutvalget godkjente den fremlagte 
prosjektbeskrivelsen. Enstemmig. Prosjektets tidsramme ble forskjøvet med en måned. Det vil 
si forventet levering i juni/juli 2020.  

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 05.03.2020: 

Prosjektbeskrivelse «Spesialundervisning og tilpasset opplæring» godkjennes. 
 
 

PS 20/5 Kontrollutvalgets årsmelding 2019 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 godkjennes. 
 

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 tas til orientering 

 



 
 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.03.2020: 

Det ble påpekt en manglende bokstav i navnet til June Authen. Dette blir rettet opp før 
årsmeldingen blir sendt til kommunestyret. Forøvrig som innstilling. Enstemmig. 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 05.03.2020: 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 godkjennes. 
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 tas til orientering. 
 
 

PS 20/6 Referater og meldinger 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.03.2020: 

Som innstilling. Enstemmig. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 05.03.2020: 

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 
 
 

PS 20/7 Eventuelt 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.03.2020: 

 Revisjonen informerte om sammenslåing og ny organisasjonsstruktur. 

 Revisjonen orienterte om utsettelse av leveranse av forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

 Kontrollutvalgssekretariatet orienterte om vikaravtalen med ØKUS. 

 Rosalia Bjerkedal orienterte om sin deltagelse ved NKRF-konferansen i januar. Hun 
skal videresende kursdokumenter til sekretariatet, og sekretariatet skal sende ut til 
samtlige kontrollutvalgsmedlemmer. 

 Revisjonen skal gi en opplæring i kommunalt regnskap i kontrollutvalgsmøte i mai. 
 
 

 


