
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Aremark 
 
 
 
 
Møtedato: 24.11.2015,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00 
Møtested: Aremark kommune, møterom kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 15/29 – 15/34 

 
 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Harald Nilsen, leder X  

Anni Hartvigsen X  

Anders Brynildsen X  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3. 
 
Møtende fra revisjonen: Rita Elnes, Svend-Harald Klavestad 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Casper Støten 
Tidligere kontrollutvalgsleder Alf Ulven og Ordfører Geir Aarbu var tilstede under møtet. 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Harald Nilsen 

Leder  
Anni Hartvigsen Anders Brynildsen 

 

Merknader 
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PS 15/29 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.09.2015 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.09.2015 godkjennes 
 
 
Rakkestad, 18.11.2015 
 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.11.2015: 

 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 24.11.2015: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.09.2015 godkjennes. 
 
 
 
 

PS 15/30 Oppfølgingsrapport "Politisk styring og 
sentraladministrasjon", Aremark kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem til behandling for 
kommunestyret: 
 
 Oppfølging av rapport om «Politisk styring og sentraladministrasjon», Aremark 

kommune, tas til orientering. 
  
  
 
Rakkestad, 18.11.2015 
 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.11.2015: 

Leder innledet i saken.  
Sekretariatet orienterte utvalget om oppfølgingsrapporter. 
Revisjonen informerte om rapportens innhold og konklusjoner. 

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak og innstilling 24.11.2015 som legges frem til 
behandling for kommunestyret: 

Oppfølging av rapport om «Politisk styring og sentraladministrasjon», Aremark kommune, tas 
til orientering. 



 
 

PS 15/31 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett 2016 for kontroll og 
tilsyn 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

1. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: Budsjett for kontroll- og 
tilsyn for 2016 med en kostnadsramme 
på kr. 403 199,-, vedtas 

2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2016 oversendes ordfører for videre politisk 
behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» 

 
 
Rakkestad, 16.11.2015 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.11.2015: 

Sekretariatet redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.  
Innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak og innstilling 24.11.2015: 

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2016 med en kostnadsramme 
på kr. 403 199,-, vedtas 

2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2016 oversendes ordfører for videre politisk 
behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» 

 
 
 
 
 

PS 15/32 Kontrollutvalgets møteplan 1. halvår 2016 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 
1 halvår 2016: 
 
1. møte: tirsdag 19. januar kl. 09:00 
2. møte: tirsdag 3. mai kl. 09:00 
3.  møte: tirsdag 7. juni kl. 09:00 
 
 
Rakkestad, 16.11.2015 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.11.2015: 

Leder innledet i saken. 
Leder foreslo følgende forandringer i forslag til møteplan: 

1. møte: tirsdag 2.februar kl.09:00 
 
Leders forslag til møteplan enstemmig vedtatt. 



 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 24.11.2015: 

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 
1 halvår 2016: 
 
1. møte: tirsdag 2. februar kl. 09:00 
2. møte: tirsdag 3. mai kl. 09:00 
3.  møte: tirsdag 7. juni kl. 09:00 
 
 
 
 

PS 15/33 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Informasjon fra revisjonen tas til orientering 
 
 
 
Rakkestad, 18.11.2015 
 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.11.2015: 

Revisjonen informerte om: 
-Regnskapsrevisjon: God fremdrift i forhold til lagt plan 
-Overordnet analyse 
-Forvaltningsrevisjon 
-Selskapskontroll: Revisjonen tar sikte på å legge frem plan for selskapskontroll til 
behandling på neste møte i kontrollutvalget. 

  

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 24.11.2015: 

Informasjon fra revisjonen tas til orientering. 

 
 
 
PS 15/34 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 
Rakkestad, 18.11.2015 
 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 



 
 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.11.2015: 

Kontrollutvalget diskuterte deltagelse på KU-konferansen. Alle deltar på konferansen. 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 24.11.2015: 

 

 


