
 
 
 
 
 
 

Møteinnkalling 

Kontrollutvalget Aremark 
 
 
 
Møtested:      Aremark kommune,  Kommunestyresalen 
Tidspunkt: 12.06.2012 kl. 09:00 
 
Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 / 908 55 384,  
e-post anita.rovedal@iokus.no. 
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 
 
 
 
Aremark, 04.06.2012 
 
 
Alf Ulven 
Leder 
(sign.) 
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Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.2012 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.2012 godkjennes. 
 
  
Rakkestad, 04.06.2012 
 
 
Anita Rovedal 
Daglig leder 
 
 

Vedlegg 

 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.2012 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Vurdering 
Den vedlagte protokollen fra kontrollutvalgets møte 15.05.2012 godkjennes 
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Overordnet analyse 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

Saken legges frem uten innstilling 
 
 
Rakkestad, 04.06.2012 
 
 
Anita Rovedal 
Daglig leder 
 
 

Vedlegg 
Overordnet analyse. 
Notat til kontrollutvalget i Aremark kommune 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 9 skal kontrollutvalget påse at kommunens 
virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. I § 10 heter det at kontrollutvalget 
skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon minst en gang i 
valgperioden. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra 
en risiko- og vesentlighetsvurdering.  
 
Planen vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å endre denne. 
 
Hensikten med den overordnede analysen er å fremskaffe relevant informasjon om 
kommunens virksomhet, slik at det er mulig for kontrollutvalget å legge plan for 
forvaltningsrevisjon og å prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjøre 
forvaltningsrevisjon. Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen 
sett i forhold til lover, forskrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I uttrykker ”risiko- 
og vesentlighetsvurderinger” ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder i 



kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, 
forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
Gjennom analysen skal det samles nødvendig informasjon om det aktuelle området, 
identifisere mulig avvik eller svakheter og legge grunnlag for beslutningen om hvor det skal 
iverksette forvaltningsrevisjon (systematiske vurderinger). 
 
Revisjonen vil redegjøre for arbeidet med den overordnede analysen i møtet. 

Vurdering 
Kontrollutvalget bes velge ut områder for forvaltningsrevisjonsprosjekter. I neste møte vil 
forslag til prosjekter innenfor valgte område bli lagt frem, og kontrollutvalgets valg av 
prosjekt vil bli foretatt.  
 
Valgte prosjekt vil bli lagt inn i forvaltningsrevisjonsplan. Planen skal behandles av 
kommunestyret. 
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Møteplan for 2. halvår 2012 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 
virksomhet 2. halvår 2012: 
 

1. møte tirsdag 04.09.2012 kl. 09:00 
2. møte tirsdag 20.11.2012 kl. 09:00   

 
Rakkestad, 04.06.2012 
 
 
Anita Rovedal 
Daglig leder 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til forskriftenes § 3 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder som 
fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter. 
Av praktiske grunner er det formålstjenlig at utvalget fastsetter møteplan for hvert halvår. 
 

Vurdering 
Det er i innstillingen antydet 2 møter for 2. halvår 2012.  
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 de foreslåtte 2 møtene, er det opp til utvalget å endre tidspunkter, bestemme andre 
møter, eller å avlyse allerede berammede møter. 
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Eventuelt 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
Rakkestad, 04.06.2012 
 
 
Anita Rovedal 
Daglig leder 
 
 
 
 


