
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Aremark 
 
 
 
Møtedato: 25.08.2015,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:10 
Møtested: Aremark kommune, møterom kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 15/20 – 15/23  
 

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, sak 15/21 
Møtende fra revisjonen: Svend Harald Klavestad 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Casper Støten 
Ordfører var til stede under hele møtet. 
 
 

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

Leder  
Berit Edvardsen Tom Sigurd Akre 

 
 
 

Merknader 
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PS 15/20 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.06.2015 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
    Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.06.2015 godkjennes 
 
 
Rakkestad, 07.08.2015 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 25.08.2015: 

 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 25.08.2015: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.06.2015 godkjennes 
 
 
 
 
 

PS 15/21 Manglende innsyn i økonomi- og regnskapsdokumenter - 
Aremark kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

Kontrollutvalget har ikke fulgt økonomirapportering til Formannskap og Kommunestyre av 
delvis mangel på relevant informasjon. Kontrollutvalgsleder gjennomgår med Rådmannen 
rutiner for fremtidig utsendelse av dette materiellet og anbefaler at nytt Kontrollutvalg som 
velges høsten 2015 informeres om vårt arbeid omkring økonomistyring i Aremark 
Kommune. 

 
 
 
Rakkestad, 11.08.2015 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 25.08.2015: 

Utvalgsleder redegjorde for saken og mente at mye av saken skyldes misforståelser rundt 
utsending av økonomirapportering fra kommunen. 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 25.08.2015: 

Kontrollutvalget har ikke fulgt økonomirapportering til Formannskap og Kommunestyre av 
delvis mangel på relevant informasjon. Kontrollutvalgsleder gjennomgår med Rådmannen 



 
 

rutiner for fremtidig utsendelse av dette materiellet og anbefaler at nytt Kontrollutvalg som 
velges høsten 2015 informeres om vårt arbeid omkring økonomistyring i Aremark 
Kommune. 
 
 
 

 

PS 15/22 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
    Informasjon fra revisjonen tas til orientering 
 
 
Rakkestad, 07.08.2015 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 25.08.2015: 

Revisjonen informerte om følgende: 
- Forvaltningsrevisjonsrapporten ang spesialundervisning kommer på neste møte. 
- Kartleggingen av om kommunestyret får tilfredsstillende dokumentasjon før vedtak skal 

fattes er påbegynt og blir lagt frem på neste møte. 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 25.08.2015: 

Informasjon fra revisjonen tas til orientering 

 
 
 
PS 15/23 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
     Saken legges frem uten innstilling 
 
 
Rakkestad, 07.08.2015 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 25.08.2015: 

Sekretariatet informerte kort om en ekstern ressursgjennomgang av IØKUS IKS, hvor noe av 
resultatet var at eierkommunene/kontrollutvalgene selv må bli flinkere til å benytte seg av 
digitale hjelpemidler, slik at sekretariatet kan spare inn ressurser på unødvendig kopiering og 
utsending av papirer. 
 



 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 25.08.2015: 

Aremark kontrollutvalg ønsket ingen endringer i rutinene. 

 


