
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Aremark

Møtested:     Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen
Tidspunkt: 12.11.2013 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, 05.11.2013

Alf Ulven
Leder
(sign.)
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Saksnr.: 2013/26047
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 165349/2013
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 12.11.2013 13/24

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.10.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.10.2013, godkjennes

Rakkestad, 05.11.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.10.2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Vurdering

Den vedlagte protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.10.2013 legges frem for godkjenning
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Aremark 
 
 
 
Møtedato: 01.10.2013,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:05 
Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 13/20 – 13/23  

 
 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Alf Ulven, leder X  

Berit Edvardsen X  

Tom Sigurd Akre X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3. 
 
Møtende fra revisjonen: Finn Skofsrud   
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Alf Ulven 

Leder  
Berit Edvardsen Tom Sigurd Akre 

 
 
 

Merknader 

 

 
Kontrollutvalget Aremarks møte 01.10.2013 
 

Sakliste 
 
  U.off. 

PS 13/20 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.08.2013  

PS 13/21 Innkomne brev ang. Eiendomsskatt i Aremark kommune  

PS 13/22 Informasjon fra revisjonen  

PS 13/23 Eventuelt 
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PS 13/20 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.08.2013 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.08.2013, godkjennes 
 
 
Rakkestad, 23.09.2013 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 01.10.2013: 

 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 01.10.2013: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.08.2013, godkjennes 
 
 
 

PS 13/21 Innkomne brev ang. Eiendomsskatt i Aremark kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Saken avvises med begrunnelse i Lov om eiendomsskatt kap. 6, § 19 og § 20. Kontrollutvalget 
tar med seg innspillene inn i arbeidet med overordnet analyse, i forkant av en ny 
forvaltningsrevisjonsplan skal vedtas.  
 
 
Rakkestad, 23.09.2013 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 01.10.2013: 

Kontrollutvalget drøftet saken. Utvalget stiller flere spørsmål ved likhetsprinsippet i henhold til 
skatteloven og forvaltningsloven. Utvalget er også veldig spørrende til om det er gjort ugyldige 
vedtak på enkelte skattesubjekter. 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 01.10.2013: 

Saken sendes til kommunestyret og kontrollutvalget ber om at saken behandles der. 
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PS 13/22 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Informasjonen fra revisjonen tas til orientering  
 
 
Rakkestad, 23.09.2013 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 01.10.2013: 

Revisjonen informerte om følgende: 
- Forvaltningsrevisjon  
- Regnskapsrevisjon  

 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 01.10.2013: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering  
 
 
 

PS 13/23 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
Rakkestad, 23.09.2013 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 01.10.2013: 

- Kommunens økonomistyring. Utvalget er ikke tilfredse med at regnskap for 2. tertial 
ikke er klar. 

 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak og innstilling 01.10.2013: 

Kontrollutvalget ønsker å orientere kommunestyret om at utvalget ikke får utdelt det 
materialet fra kommunen som de trenger for å kunne utøve sin pålagte rolle slik det 
står i kommuneloven § 77 pkt 4 «Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller 
fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget 
skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår 
i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).»  
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Kontrollutvalget viser til vedtak i møte 04.09.2012 sak 12/27og 11.06.2013 sak 13/14, 
samt brev av 17.06.2013 hvor utvalget ber om at de får tilsendt det samme 
regnskapsmaterialet som fremlegges formannskapet. Dette har ikke blitt imøtekommet. 
 
Utvalget fremmer følgende innstilling til kommunestyret: 
Kontrollutvalget skal få utdelt det materialet de ber om for å kunne utøve sin rolle jamf. 
Kommuneloven § 77. 
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Saksnr.: 2013/26047
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 165417/2013
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 12.11.2013 13/25

Orienteringssak
- Barnevernet i Aremark

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Redegjørelse fra Rådmann tas til orientering.

Rakkestad, 05.11.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

 Forvaltningsrevisjonsrapport «Tjenesteutøvelse i barnevernet», Aremark kommune
 Oppfølging av rapport om «Tjenesteutøvelse i barnevernet», Aremark kommune

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet 03.12.2012 sak 12/35 forvaltningsrevisjonsrapport 
«Tjenesteutøvelse i barnevernet», Aremark kommune. Oppfølging av rapport om 
«Tjenesteutøvelse i barnevernet», Aremark kommune ble behandlet i møte 11.06.2013 sak 
13/11.
Da kontrollutvalget ønsket oppfølgingsrapporten et halvår etter den opprinnelige rapporten, 
var det ikke hensiktsmessig for revisjonen å gjennomføre mappegjennomgang. 
Utvalget ønsker seg derfor en muntlig redegjørelse for status for barnevernet pr.dd.

Vurdering

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.
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Saksnr.: 2013/26047
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 165460/2013
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 12.11.2013 13/26

Tertialrapport 2/ 2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Tertialrapport 2/2013 tas til orientering

Rakkestad, 05.11.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Tertialrapport 2/2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

 Saksfremstilling og protokoll fra kommunestyrets møte 31.10.2013

Saksopplysninger

Kommunestyret behandlet tertialrapporten i kommunestyremøte 31.10.2013 sak 35/13. 
Dette er således kun er orientering til utvalget, da utvalget ikke skal etterprøve 
kommunestyrets vedtak jamfør forskrift om kontrollutvalg § 4 med merknader.

Vurdering

Rapporten legges frem til orientering. 
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Saksnr.: 2013/26047
Dokumentnr.: 7
Løpenr.: 165470/2013
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 12.11.2013 13/27

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 05.11.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Vurdering

Punkter under denne saken er først og fremst muntlige orienteringssaker og sekretariatet tar 
utgangspunkt i det i sin saksbehandling.
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Saksnr.: 2013/26047
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 165396/2013
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 12.11.2013 13/28

Budsjett for kontroll og tilsyn 2014

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, 05.11.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Aremark kommune 2014 - legges frem i 
møtet

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, gjeldende fra 
01.07.04, omhandler § 18 budsjettbehandlingen.
I nevnte paragraf sies det at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sies det at kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret.
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS tolker forskriften slik at utgifter til 
kontrollutvalgets egen virksomhet og utgifter til kjøp av revisjons- og sekretærtjenester skal 
innarbeides i forslaget.

Budsjettets enkelte elementer:
 Løpende utgifter til kontrollutvalgets ordinære drift. Disse tallene er innhentet fra 

kommunen og innarbeidet i forslaget.
 Utgifter til kjøp av revisjonstjenester
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 Utgifter til kjøp av sekretariattjenester.
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Saksnr.: 2013/26047
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 165384/2013
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 12.11.2013 13/29

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 2014:

 Tirsdag 4. februar 2014 kl. 09:00
 Tirsdag 13. mail 2014 kl. 09:00
 Tirsdag 10. juni 2014 kl. 09:00

Rakkestad, 05.1.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Saksopplysninger

I henhold til forskriftenes § 32 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 3 møter for kontrollutvalget i Aremark for 1. halvår 2014. 
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 møtene, er det opp til utvalget å endre tidspunkter, bestemme andre 
møter, eller å avlyse allerede berammede møter.
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Saksnr.: 2013/26047
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 165331/2013
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 12.11.2013 13/30

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 05.11.2013

Anita Rovedal
daglig leder
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