
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Aremark

Møtested:     Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor
Tidspunkt: 12.05.2015 kl. 09:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post 
anirov@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Aremark, 06.05.2015

Alf Ulven
Leder
(sign.)
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Saksnr.: 2015/2013
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 52147/2015
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 12.05.2015 15/8

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.02.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.02.2015, godkjennes.

Rakkestad, 25.03.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.02.2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Vurdering

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.02.2015 legges frem til godkjenning.
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Aremark 
 
 
 
Møtedato: 03.02.2015,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:20 
Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmannens kontor 
Fra – til saksnr.: 15/1 -15/7  
 
  

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Alf Ulven, leder X  

Berit Edvardsen X  

Tom Sigurd Akre X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3. 
 
Møtende fra administrasjonen: Rådmann Jon-Fredrik Olsen 
Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad 
 

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

Leder  
Berit Edvardsen Tom Sigurd Akre 

 
   
   

 
 

Merknader 

 

 
Kontrollutvalget Aremarks møte 03.02.2015 
 

Sakliste 
 
  U.off. 

PS 15/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.11.2014  

PS 15/2 Orienteringssak - Budsjett 2015  

PS 15/3 Årsmelding 2014 fra kontrollutvalget i Aremark kommune  

PS 15/4 Bøensætre - kommunens rolle i budrunden  

PS 15/5 Informasjon fra revisjonen  

PS 15/6 Referat  

PS 15/7 Eventuelt  
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PS 15/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.11.2014 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.11.2014, godkjennes 
 
 
Rakkestad, 27.01.15 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 03.02.2015: 

 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 03.02.2015: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.11.2014, godkjennes 
 
 
 

PS 15/2 Orienteringssak - Budsjett 2015 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Rådmannens redegjørelse tas til orientering 
 
 
Rakkestad, 27.01.15 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 03.02.2015: 

 
Rådmann redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget: 
Hovedpunkter: 

- Forutsetninger, eventuelt inntektssvikt i skatt. Administrasjonen setter i gang en 
prosess allerede nå for å stå rustet om så skjer. 

- Internkontrollarbeidet, god veiledning ut i virksomhetene. 
- Budsjettet er i tråd med innbyggernes behov og lovkrav. 
- Kommunereformen 
- Langsiktige avtaler 

 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 03.02.2015: 

Rådmannens redegjørelse tas til etterretning. 
Kontrollutvalget konstaterer at budsjettet er stramt, og ser positivt på at administrasjonen 
allerede nå tar grep.  
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PS 15/3 Årsmelding 2014 fra kontrollutvalget i Aremark kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for 
kommunestyret i Aremark: 

 Årsmelding 2014 fra kontrollutvalget i Aremark kommune, vedtas 
 
 
Rakkestad, 27.01.15 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 03.02.2015: 

 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 03.02.2015 som fremlegges til 
behandling for kommunestyret i Aremark: 

 Årsmelding 2014 fra kontrollutvalget i Aremark kommune, vedtas 
 

PS 15/4 Bøensætre - kommunens rolle i budrunden 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Rådmanns redegjørelse av kommunens rolle ved salg av Bøensætre tas til etterretning 
 
 
Rakkestad, 28.01.15 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 03.02.2015: 

Utvalget drøftet saken og utvalgsleder ba om vurdering av sin habilitet. Utvalget mener at 
utvalgsleder er inhabil og han fratrer saken. 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 03.02.2015  

Rådmanns redegjørelse av kommunens rolle ved salg av Bøensætre tas til etterretning 
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PS 15/5 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 
 
Rakkestad, 27.01.15 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 03.02.2015: 

Revisjonen ga informasjon om følgende: 
- Fremdriftsplan forvaltningsrevisjon 
- Forvaltningsrevisjon 2015 
- Løpende regnskapsrevisjon 

 
Utvalget vedtok å lukke møtet under revisjonens redegjørelse av status i fht saken ang SMIL 
midler.  ( kommuneloven §31 jf. Forvaltningsloven §13.1) møtet ble så åpnet igjen. 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 03.02.2015: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 
 
 

PS 15/6 Referat 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Det vedlagte referatet tas til orientering 
 
 
Rakkestad, 28.01.15 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 03.02.2015: 

 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 03.02.2015: 

Det vedlagte referatet tas til orientering 
 

PS 15/7 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
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Saken legges frem uten innstilling 
 
 
Rakkestad, 27.01.15 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 03.02.2015: 

Ingen saker under eventuelt 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 03.02.2015: 
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Saksnr.: 2015/2013
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 62014/2015
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 12.05.2015 15/9

Aremark kommunes årsberetning og årsregnskap 2014 - kontrollutvalgets 
uttalelse

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2014 for Aremark kommune som vist i 

vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes kommunestyret med kopi til 

formannskapet.

Rakkestad, 15.04.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2014 for Aremark kommune – utkast
2. Revisors beretning 2014, datert 15.04.2015
3. Revisjonsbrev datert 27.04.2015 fra IØKR IKS
4. Aremark kommunes årsregnskap 2014 - sendes direkte til KU av kommunen.
5. Rådmannens årsberetning 2014. – sendes direkte til KU av kommunen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

 Ingen 

Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet den 15.06.2004 med hjemmel i 
kommuneloven avgi uttalelse om årsregnskapet. 

I § 7 i nevnte forskrift er følgende bestemt når det gjelder saksgang ved denne uttalelsen:
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
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hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.”

Om innholdet i kontrollutvalgets uttalelse kan man finne veiledning i forskriftens kapittel 4 
som omhandler kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon.

Nærmere om de enkelte dokumenter og behandlingsprosedyre i regnskapssaken:

Med henvisning til hva departementet uttaler, bør Aremark kommunes budsjett og regnskap, 
rådmannens årsberetning og distriktrevisors revisjonsberetning og revisjonsbrev være 
dokumenter kontrollutvalget legger til grunn når det avgir uttalelse.

Frister i prosedyren for behandling av årsregnskaper er nå:
 Regnskapet skal avlegges av fagsjef for regnskap innen 15. februar
 Årsberetning fra rådmann skal avgis med frist 31. mars
 Revisors beretning skal avgis med frist 15. april
 Kommunestyret skal behandle årsregnskapet innen 1. juli

Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bygge sin uttalelse på revisjonsbrevet utarbeidet av 
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, revisors beretning og de øvrige dokumenter i saken.

Årsregnskapet, årsrapport og revisors beretning er avlagt innen gjeldende tidsfrister
fastsatt i § 10 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

Revisors beretning er en såkalt normalberetning, dvs at revisor ikke har funnet avvik av en 
slik størrelsesorden at det er nødvendig at de påpekes.

Kommunens driftsregnskap 2014 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på 
kr. 1 367 370,35 og regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 633 854,32. Til sammenlikning 
hadde kommunen i 2013 et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 81 336,21.

Kommunens netto driftsresultat utgjør 1,06 % av driftsinntekter i 2014. Fylkesmannens 
anbefalte nivå er minimum 3 % for å opprettholde kommunens formue.

Etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 8 er det påsett at det ikke 
foreligger åpne revisjonsmerknader.

Revisjonen vil være til stede i møtet og kan om ønskelig besvare eventuelle spørsmål fra 
utvalget. Sekretariatet anbefaler utvalget å benytte seg av denne muligheten, og viser for 
øvrig til revisjonsbrevet datert 27.04.2015.

Sekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet 2014
for Aremark kommune som vist i vedlegg 1 i denne saken.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes kommunestyret med kopi til
formannskapet.
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Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
                                                                                                                   

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad Org.nr.: 987 424 354
E-postadresse: anita.rovedal@iokus.no Webadresse: www.iokus.no
Telefon: 69 22 41 60 Mobil: 908 55 384 Bankkonto: 1050 14 16733

Kommunestyret i Aremark kommune

  

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato
2015/2013-6-64874/2015-IDBREM 510/118 16.04.2015

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for Aremark kommune

I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget 
uttalelse til årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet endelig vedtas i 
kommunestyremøte. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse er sendt formannskapet. 

Kontrollutvalget har i møte 12.05.2015 behandlet årsregnskapet 2014 for Aremark kommune. 
Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsregnskap, rådmannens årsberetning, 
revisjonsberetningen og revisjonsbrevet. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen 
supplert kontrollutvalget med informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i 
kontrollutvalget.

Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til kommunestyret:

 Avleggelsen av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning er avlagt til rett tid 
og i samsvar med lov og forskrifter.

 Kommunens driftsregnskap 2014 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på 
kr. 1 367 370,35 og regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 633 854,32. Til 
sammenlikning hadde kommunen i 2013 et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 
81 366,21.

 Kontrollutvalget merker seg at kommunens netto driftsresultat i 2014 utgjør 1,06 % av 
driftsinntekter. Fylkesmannens anbefalte nivå er minimum 3 % for å opprettholde 
kommunens formue. 

 Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
§ 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2014/15.

-�11�-



Saksnummer 2015/2013-64874/2015

Kontrollutvalget anmoder om at revisjonsbrevet datert 27.04.2014 følger saken til 
kommunestyret. 

Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2014 for Aremark 
kommune og slutter seg til revisors beretning av 15. april 2014. 

Med hilsen

Alf Ulven
Leder av kontrollutvalget

Kopi til eksterne mottakere:
Formannskapet i Aremark kommune
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Saksnr.: 2015/2013
Dokumentnr.: 7
Løpenr.: 73455/2015
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Ida Bremnes

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 12.05.2015 15/10

Forvaltningsrevisjonsrapport "Interkommunalt samarbeid", Aremark kommune

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slik vedtak som fremlegges til behandling for 
kommunestyret i Aremark:

1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Interkommunalt samarbeid», Aremark kommune tas til 
etterretning.

2. På bakgrunn av rapportens anbefalinger vedtas følgende punkter iverksatt:
 Kommunen skal vurdere sine rutiner rundt oppbevaring og oppfølging av 

interkommunale avtaler 
 Kommunen skal vurdere sin IKT-avtale
 Kommunen skal se på sine IKT-systemer og vurdere dagens supporttid på hjelp
 Kommunen skal vurdere om det bør utarbeides prosjektnummer i regnskapet for 

de ulike interkommunale avtalene
 Kommunen skal be om at fakturaer knyttet til interkommunale samarbeidsavtaler 

blir spesifisert opp mot den enkelte avtale, samt at det føres timesregistrering for 
å spesifisere antall timer kommunen faktisk får tildelt, sett opp mot vilkår i 
avtalen

3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak i 
saken ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport, jfr. rapportens anbefaling nr 6 
«(…) revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at rapporten er 
ferdigbehandlet i kommunestyret.»

Rakkestad, 29.04.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Sammendrag
I henhold til kommuneloven kap 12 § 78 og Forskrift om revisjon kapittel 3 § 6 skal det i hver 
kommune utføres forvaltningsrevisjon, hvorpå revisjonen skal rapportere resultatene av sin 
revisjon til kontrollutvalget.

Jfr. plan for forvaltningsrevisjon vedtatt 16.09.2014 i kontrollutvalget i Aremark i sak 14/21, 
og av kommunestyret i Aremark 13.02.2014, er forvaltningsrevisjonsprosjektet gjennomført i 
henhold til vedtak: Kontrollutvalget vedtok endringer i planen, og valgte følgende prosjekt for 
2014: «Interkommunalt samarbeid».
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Vedlegg

 Forvaltningsrevisjonsrapport «Interkommunalt samarbeid», Aremark kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

Rapporten er skrevet med utgangspunkt i problemstillingen Får Aremark kommune de 
tjenester de betaler for i henhold til den interkommunale samarbeidsavtalen mellom 
Rømskog, Marker og Aremark? Spesielt sett opp mot tjenester innen IKT, tekniske tjenester 
og plan og bygg. 

Aremark kommune har samarbeidsprosjekter med Marker og Rømskog kommuner innen 
flere områder, slik at kommunene til sammen oppnår tilstrekkelig kompetanse på områder 
hvor kommunene alene ikke har nok kapasitet. 

Gjennom kontrollhandlinger i form av telefonsamtale med fungerende rådmann, 
spørreundersøkelse blant de ansatte, dokumentanalyser og budsjett/regnskapsanalyse, 
avdekket revisjonen at kommunen ikke kunne finne samarbeidsavtalen ang IKT samarbeid. 
Revisor stiller derfor spørsmål ved hvilken utregning kommunen legger til grunn siden de 
ikke har avtalen å sammenlikne med. Videre uttaler revisjonen at det er vanskelig å 
konkludere om kommunen får de tjenestene de betaler for i henhold til samarbeidsavtalene 
generelt, samt at det er vanskelig å finne tilstrekkelig informasjon i fakturaer, budsjett og 
regnskap som omhandler de ulike samarbeidsavtalene.

Det går fram av rapporten at revisjonen vurderer det dithen at IKT-avtalen ikke oppfyller 
målet om bedre beredskap, redusert sårbarhet, bedre rapportering og senket brukerterskel 
slik intensjonen ved avtaleinngåelse var, da resultatet av spørreundersøkelsen avdekker 
liten grad av tilfredstillelse blant de spurte. Videre bemerker revisor at så lenge kommunen 
ikke kan finne avtalen, er det vanskelig for kommunen å kontrollere om den blir fakturert i 
henhold til fordelingsnøkkelen som avtalen legger opp til.

Vedrørende Tekniske tjenester, plan og bygg – samarbeidet går det frem av rapporten at det 
i regnskapet ikke skilles mellom de ulike avtalene og at fakturaene ikke er detaljerte nok til å 
konkludere hvorvidt de økonomiske betingelsene i avtalene blir overholdt eller ikke.

På bakgrunn av overnevnte funn i sine undersøkelser, har revisjonen fremmet følgende seks 
anbefalinger i sin forvaltningsrevisjonsrapport:

1. Revisjonen anbefaler at kommunen vurderer sine rutiner rundt oppbevaring og 
oppfølging av interkommunale avtaler.

2. Ut i fra målet om at de ansatte burde oppleve god tilstand innenfor områdene bedre 
beredskap, redusert sårbarhet, bedre rapportering og senket brukerterskel ikke er 
innfridd anbefaler revisjonen at kommunen vurderer sin IKT-avtale.

3. Revisjonen anbefaler at kommunen ser på sine IKT-systemer og vurderer dagens 
supporttid på hjelp. 

4. Revisjonen anbefaler kommunen om å gjøre vurderinger på om det bør utarbeides 
prosjektnummer i regnskapet for de ulike interkommunale avtalene.

5. Revisjonen anbefaler at kommunen ber om at fakturaer blir spesifisert opp mot den 
enkelte avtale, samt at det bør føres timeregistrering for å spesifisere antall timer 
kommunen faktis får tildelt, sett opp mot vilkår i avtalen.

6. Revisjonen anbefaler at revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år 
etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret. 
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I sin tilbakemelding til revisjonen gjør rådmannen rede for hvordan de enkelte 
anbefalinger i rapporten vil følges opp videre. Rådmannen slutter seg i hovedsak til 
anbefalingene som har blitt fremmet. 

Vurdering

Rapporten anses, etter sekretariatets mening, å være i samsvar med kontrollutvalgets 
bestilling. Imidlertid avdekker rapporten at det for revisor var vanskelig å konkludere opp mot 
problemstillingen, da det ikke ble funnet tilstrekkelig informasjon i de fremlagte dokumentene 
for å avgjøre hvorvidt Aremark kommune får de tjenester de betaler for i henhold til de
interkommunale samarbeidsavtalene. I forhold til IKT-avtalen konkluderes det med at 
kommunen ikke når målet som ligger til grunn for avtalen.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten, samt rådmannens tilbakemeldinger, 
til etterretning. Revisjonen vil være til stede og tilgjengelige for å besvare spørsmål fra 
utvalget når saken behandles.
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Saksnr.: 2015/2013
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 61398/2015
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Ida Bremnes

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 12.05.2015 15/11

Aremark kommunes skatteregnskap for 2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet for Aremark 
kommune 2014 til orientering.

Rakkestad, 13.04.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Skatteoppkreverens årsrapport 2014, inkludert skatteregnskapet for 2014 
 Kontrollrapport 2014, fra Skatteetaten, Skatt Øst, datert 15.02.2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Saksopplysninger

Revisjonen av skatteregnskapet ble i 2004 overført til Riksrevisjonen. Kontrollutvalget har 
etter dette ingen pålagt, formell oppgave med å behandle skatteregnskapet, eller
skatteinnfordringen som funksjon. 

Skatteinnfordring er imidlertid en viktig lovpålagt kommunal oppgave, og i tråd med dette bør 
kontrollutvalget følge opp administrasjonens gjennomføring av denne oppgaven.

I likhet med tidligere år har skatteoppkreveren lagt frem en årsrapport for hele området. I 
henhold til instruks plikter skatteoppkrever å gi kommune-/bystyret de opplysninger og 
oppgaver som er nødvendig for tilsyn med den kommunale forvaltningen. I rapporten vises 
utviklingstrekk og nøkkeltall med utfyllende kommentarer.
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Vurdering

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar skatteoppkreverens redegjørelse om 
skatteregnskapet for 2014, samt Skatteetatens kontrollrapport for 2014, til orientering.
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Saksnr.: 2015/2013
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 52180/2015
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Ida Bremnes

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 12.05.2015 15/12

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 25.03.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Vurdering

Punkter under denne saken er først og fremst muntlig informasjon og sekretariatet tar 
utgangspunkt i det i sin saksbehandling.

-�69�-



Saksnr.: 2015/2013
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 52194/2015
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Ida Bremnes

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 12.05.2015 15/13

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Rakkestad, 25.03.2015

Anita Rovedal
daglig leder
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