
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Aremark

Møtested:      Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen
Tidspunkt: 09.05.2017 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, 03.05.17

Harald Nilsen
Leder
(sign.)
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Saksnr.: 2017/3662
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 53385/2017
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 09.05.2017 17/12

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.02.2017 og 21.03.2017 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.02.2017 godkjennes
2. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.03.2017 godkjennes

Rakkestad, 03.05.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 07.02.2017
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 21.03.2017

Vurdering
Møteprotokoller fra kontrollutvalgsmøtene 07.02.2017 og 21.03.2017 legges fram for 
godkjenning.
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Saksnr.: 2017/3662
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 34086/2017
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 09.05.2017 17/13

Aremark kommunes årsregnskap og årsberetning 2016 - kontrollutvalgets 
uttalelse

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2016 for Aremark kommune som vist i 

vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 sendes kommunestyret med kopi til 

formannskapet.

Rakkestad, 02.05.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2016 for Aremark kommune – utkast
2. Uavhengig revisors beretning 2016, datert 18.04.2017
3. Revisjonsbrev «Oppsummering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen 2016», 

datert 28.04.2017 fra IØKR IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Aremark kommunes årsregnskap 2016  
 Rådmannens årsberetning 2016. 

Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
kap. 4 påse at kommunes årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på 
en betryggende måte. Videre fremgår det at kontrollutvalget skal avgi uttalelse til 
årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Av § 7 i forskriften fremgår følgende når 
det gjelder saksgangen ved 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 hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.”
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Frister i prosedyren for behandling av årsregnskapet:

 Regnskapet skal avlegges innen 15. februar
 Årsberetning fra rådmann skal avgis med frist 31. mars
 Revisjonsberetning 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 i tillegg til regnskapet og 
årsberetningen.

Årsregnskapet, årsrapport og revisjonsberetningen er avlagt innen gjeldende frister. 

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

Kommunens driftsregnskap 2016 er avlagt med negativt netto driftsresultat på 
Kr 736.311,- og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0,-

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

Kommunens netto driftsresultat utgjør – 0,7% av driftsinntekter i 2016. Det tekniske 
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler et nivå hvor 
netto driftsresultat over tid bør utgjøre + 2 % av driftsinntektene for å opprettholde 
økonomisk balanse.

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 av 28.04.2017.

Sekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet 2016 for Aremark 
kommune som vist i vedlegg 1 i saken. 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet.

5



Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
                                                                                                                   

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad Org.nr.: 987 424 354
E-postadresse: iokus@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.iokus.no
Mobil: 908 55 384 Bankkonto: 1050 14 16733

Kommunestyret i Aremark kommune

  

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato
2017/3662-2-46751/2017-ANIROV 510/118 08.03.2017

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 - Aremark kommune

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

Kontrollutvalget har i møte 9. mai 2017 behandlet årsregnskapet 2016 for Aremark 
kommune. Grunnlagsdokumenter for kontrollutvalgets behandling 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 revisjonsberetning er avlagt til rett tid 
og i samsvar med lov og forskrifter.

 Kommunens årsregnskap 2016 viser kr 98 878 321,46,- til fordeling drift. Kommunens 
driftsregnskap er avlagt med et negativt netto driftsresultat på 
kr. 736.311 og regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 0,-

 Kontrollutvalget merker seg at kommunens netto driftsresultat i 2016 utgjør – 0,7% av 
driftsinntekter. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi (TBU) anbefaler et nivå hvor netto driftsresultat over tid bør utgjøre 2 % av 
driftsinntektene for å opprettholde økonomisk balanse.

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

Kontrollutvalget anmoder om at revisjonsbrevet «Oppsummering av utført arbeid ved 
regnskapsavleggelsen 2016» datert 28.04.2017 følger saken til kommunestyret og ber 
kommunestyret spesielt merke seg følgende punkt i brevet:

Gjennomgang leverandør- og kundereskontro
Ved gjennomgang av leverandørreskontroen er det enkelte poster som ikke har 
bevegelse gjennom 2016. Administrasjonen følger opp dette i løpet av 2017, og tar 
en gjennomgang på dette i løpet av kommende høst. Når det gjelder kundereskontro, 
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Saksnummer 2017/3662-46751/2017

er det enkelte krav som har overskredet forfallsdato. Det bør foretas en gjennomgang 
om disse kan innkreves eller om de bør avskrives som tapt. 

Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2016 for Aremark 
kommune og slutter seg til revisors beretning av 15. april 2017. 

Aremark, dato

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Leder av kontrollutvalget

Kopi til eksterne mottakere:
Formannskapet
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Saksnr.: 2017/4324
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 61529/2017
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 09.05.2017 17/14

Skatteregnskap for 2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Skatteoppkreverens årsrapport for 2016 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2016, 
tas til orientering.

Rakkestad, 27.03.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Skatteoppkreverens årsrapport, inkludert skatteregnskapet for 11.01.2017
 Kontrollrapport 2016, fra Skatteetaten, Skatt Øst, datert 15.02.2017

Saksopplysninger
Ansvar for revisjonen av skatteregnskapet ligger til Riksrevisjonen. Kontrollutvalget har 
derfor 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.

Vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar skatteoppkreverens årsrapport for 2016 samt 
Skatteetatens kontrollrapport for 2016, til orientering.
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Saksnr.: 2017/3662
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 64645/2017
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 09.05.2017 17/15

Orientering - Politikergodtgjøring

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Sekretariatets redegjørelse tas til orientering.

Rakkestad, 30.03.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kap. 8
 Aremark kommunes økonomireglement

Saksopplysninger
Følende vedtak ble fattet i kontrollutvalget i Aremark 07.02.2017: 
Sekretariatet bes å vurdere hvorvidt det er anledning for enkeltrepresentanter å avstå fra 
politikergodtgjøring for å benytte denne som inndekning av konkrete tiltak i budsjettet. 
Sekretariatet bes om å orientere utvalget om regelverket i neste møte 09.05.2017.

Bakgrunnen for vedtaket var en diskusjon i kontrollutvalget hvor medlemmene drøftet 
reglene for inndekning av prosjekter. Da diskusjonen fant sted var det noe uklart om det 
konkrete vedtaket diskusjonen omhandlet var fattet i budsjettvedtaket eller om det var en 
enkeltstående sak.

Vedtaket er å finne som en del av budsjettbehandlingen. 
Av kommunestyrets protokoll fra møtet 15.12.2016 fremkommer følgende under 
behandlingen av budsjettet:

«[...] Repr. Alf Ulven (H) fremmet på vegne av Aremark Høyre følgende forslag: 
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Disponeringer: 
 Innkjøp av juletrepynt/julelys i Furulundsområdet. Prosjektet er tenkt administrert av 

frivillighetssentralen; kr 20 000,-
 Disponering av kr. 50 000,- til BMX-klubben. Pengene skal være delfinansiering 50% 

av totalsum
o Målbod
o Demo/utleiesykler
o Barnesikring

Pengene utbetales når tiltakene hver for seg er gjennomført. Det skal etableres en 
partneravtale hvor BMX-klubben og Aremark kommune bidrar med 50% hver i disse 3 
prosjektene. 

I tillegg skal BMX-klubben være med å etablere en sykkelcrossbane i området idrettshall – 
Myrland- Furulund hvor alle direkte kostnader dekkes av Aremark kommune. 

 Det avsettes kr 155 000,- som skal være nødvendig egenkapital til å etablere 
«Tuftepark» og materialkostnader til sykkelcrossbanen og lekeapparater i nærheten 
av Furulund.

Inndekning
Reduksjon av godtgjøring til varaordfører; kr. 225 000,-

(...) 
Repr. Alf Ulven sitt forslag enstemmig vedtatt.»
___

Regelverk
Bestemmelsene om årsbudsjett er regulert i kommuneloven kapittel 8 med tilhørende 
forskrifter, videreført i Aremark kommunes økonomireglement.

Som hovedregel skal utgiftene dekkes uten at balansen i budsjettet ødelegges, budsjettet 
skal være realistisk og omfatte hele kommunens virksomhet. Dersom disse bestemmelsene 
er i varetatt står kommunen relativt fritt til å vedta formål og hvordan de gis inndekning. 

Videre går følgende fram av forskriften § 6 om årsbudsjettets innhold og inndeling: 
Den enkelte bevilgning skal føres opp med beløp og en tekst som angir hva bevilgningen 
gjelder. I tilknytning til bevilgningen skal kommunestyret eller fylkestinget angi mål og 
premisser knyttet til bruken av bevilgningen. Slik angivelse kan likevel utelates dersom 
anvendelsen åpenbart følger av bevilgningens tekst og beløp.

Det følger av kommuneloven § 42 at folkevalgte har krav på godtgjøring. Hensynet bak 
bestemmelsen er at ordningen skal legge til rette for bred deltakelse i lokaldemokratiet, slik 
at det skal være mulig for alle å delta. Det er kommunestyret selv som fastsetter reglene for 
godtgjøring, regler for hvordan godtgjøringen skal fastsettes og hvor stor den skal være.

Vurdering
Det foreligger slik vi ser det ingen begrensninger i bestemmelsene verken om budsjett eller 
om politikergodtgjøring om at den ikke kan avstås og benyttes til dekning av andre formål. 

Det bemerkes for øvrig at sekretariatet ikke har tatt stilling til hvorvidt godtgjøringen til 
varaordfører er vedtatt fjernet kun i dette budsjettet eller som en varig ordning. Det er heller 
ikke foretatt andre vurderinger av eventuelle problemstillinger rundt vedtaket i 
kommunestyret utover tolkningen som er beskrevet over.

Kontrollutvalget anbefales å ta sekretariatets redegjørelse til orientering. 
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Saksnr.: 2017/3662
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 53410/2017
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 09.05.2017 17/16

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 16.03.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Vurdering
Informasjonen er først og fremst muntlig orientering og sekretariatet tar utgangspunkt i det i 
sin saksbehandling.
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Saksnr.: 2017/3662
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 53429/2017
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 09.05.2017 17/17

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling

Rakkestad, 16.03.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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