
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Aremark 
 
 
 
Møtedato: 06.11.2012,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:50 
Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 12/28 – 12/34  

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Alf Ulven, leder X  

Berit Edvardsen X  

Tom Sigurd Akre X Meldt forfall, Stein Aasgaard 

innkalt. 

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3. 
 
Ordføreren var til stede i møtet. 
 
Møtende fra revisjonen: Finn Skofsrud og Anita Rønningen 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Alf Ulven, Leder Berit Edvardsen Tom Sigurd Akre 

   
 

Merknader 

 

 
Kontrollutvalget Aremarks møte 06.11.2012 
 

Sakliste 
 
  U.off. 

PS 12/28 Plan for forvaltningsrevisjon  

PS 12/29 Vurdering av revisors uavhengighet  

PS 12/30 Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - Ressurser, oppgaver og 
planlagt tidsforbruk 2012 i Aremark kommune 
 

 

PS 12/31 Overordnet revisjonsstrategi 2012 - Aremark kommune x 

PS 12/32 Budsjett for kontroll og tilsyn for 2013  

PS 12/33 Møteplan for kontrollutvalget i Aremark kommune  

PS 12/34 Eventuelt  

 



 
 

PS 12/28 Plan for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon. 
 

2. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kontrollutvalget følgende 2 prosjekter i 
rekkefølge i planperioden: 
 

 Prosjekt 1 

 Prosjekt 2 
 

3. Plan for forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret for behandling innen utgangen 
av 2012. 
Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til 
kontrollutvalget. 

 
 
 
Rakkestad, 30.10.2012 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 06.11.2012: 

Utvalget drøftet saken og revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 06.11.2012: 

1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon. 
 

2. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kontrollutvalget følgende 2 
prosjekter i rekkefølge i planperioden: 

 

 Prosjekt 1: «Politisk styring og sentraladministrasjon» i 2013 

 Prosjekt 2: «Organisering av brannvern» i 2014 
 

3. Plan for forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret for behandling innen 
utgangen av 2012. 
Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne 
beslutningen til kontrollutvalget 

 
 

PS 12/29 Vurdering av revisors uavhengighet 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Revisjonens notat om vurdering av revisors uavhengighet, tas til orientering. 
 
 



 
 

Rakkestad, 28.10.2012 
 
 
Anita Rovedal 
Daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 06.11.2012: 

 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 06.11.2012: 

Revisjonens notat om vurdering av revisors uavhengighet, tas til etterretning. 
 
 

PS 12/30 Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - Ressurser, oppgaver 
og planlagt tidsforbruk 2012 i Aremark kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Rakkestad, 28.10.2012 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 06.11.2012: 

Finn Skofsrud redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 06.11.2012: 

Saken tas til etterretning. 
 
 
 

PS 12/31 Overordnet revisjonsstrategi 2012 - Aremark kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Utarbeidet overordnet revisjonsstrategi for Aremark kommune for året 2012 tas til orientering. 
 
 
Rakkestad, 28.10.2012 
 
 
Anita Rovedal 
Daglig leder 
 



 
 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 06.11.2012: 

Finn Skofsrud redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 06.11.2012: 

Utarbeidet overordnet revisjonsstrategi for Aremark kommune for året 2012 tas til ettertetning. 
Utvalget ønsker at under punkt 6.1 blir strøket at Ordføreren har vært innblandet i en alvorlig 
sak. 
 
 

PS 12/32 Budsjett for kontroll og tilsyn for 2013 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar det vedlagte budsjettforslaget med forbehold om at utgifter til KLP, 
samt normal lønns- og prisvekst innarbeides, slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes. 
 
 
Rakkestad, 28.10.2012 
 
 
Anita Rovedal 
Daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 06.11.2012: 

Sekretariatet redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 06.11.2012: 

Kontrollutvalget vedtar det vedlagte budsjettforslaget med forbehold om at utgifter til KLP, 
samt normal lønns- og prisvekst innarbeides, slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes. 
 
 

PS 12/33 Møteplan for kontrollutvalget i Aremark kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møte dager for sin virksomhet 
1. halvår 2013: 

 Tirsdag 5. februar 2013 kl. 09:00 

 Tirsdag 30. april 2013 kl. 09:00 

 Tirsdag 11. juni 2013 kl. 09:00 
 
 
Rakkestad, 28.10.2012 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 



 
 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 06.11.2012: 

 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 06.11.2012: 

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møte dager for sin virksomhet 
1. halvår 2013: 

 Tirsdag 5. februar 2013 kl. 09:00 

 Tirsdag 30. april 2013 kl. 09:00 

 Tirsdag 11. juni 2013 kl. 09:00 
 
 

PS 12/34 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Rakkestad, 28.10.2012 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 06.11.2012: 

1. Revisjonen ga en foreløpig orientering om forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Tjenesteutøvelse i barnevernet.» 

 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 06.11.2012: 

1. Utvalget ønsker å få fremlagt rapporten så fort som mulig. 

 


