
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Aremark 
 
 
 
Møtedato: 22.05.2018,  
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl. 09:30 
Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresal 
Fra – til saksnr.:  18/7-18/13   

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Harald Nilsen, leder X  

Anni Hartvigsen X 
 

Anders Brynildsen X  
 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3. 
 
Møtende fra administrasjonen: rådmann Alice Reigstad og økonomisjef Mette Eriksen   
Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad og Sabri Mousa 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal 
 
 

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

Leder  
Anni Hartvigsen Anders Brynildsen 

 
 
 

Merknader 
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PS 18/7 Protokoll fra kontrollutvalget 13.02.2018 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

 Protokoll fra kontrollutvalget 13.02.2018 godkjennes 

 

  

Rakkestad, 27.03.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 22.05.2018: 

Leder innledet saken 
Vedtak som innstilt 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 22.05.2018: 

Protokoll fra kontrollutvalget 13.02.2018 godkjennes 

 

 

 

PS 18/8 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2017 for Aremark kommune som vist i 

vedlegg 1 til saken 
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 sendes kommunestyret med kopi til 

formannskapet. 
  

Rakkestad, 16.05.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 22.05.2018: 

Leder innledet saken og ga ordet til rådmann 
Rådmann redegjorde for saken. 
Hovedpunkter i redegjørelsen: 

- Merforbruk 
- Sykefravær har gått noe ned, fokusområde. 
- Likviditet, ikke tilfredsstillende. 
- Høy investering, VA har noe av skylden da det er utestående midler der 
- Høy lånegjeld for en liten kommune 
- Soliditeten til kommunen 
- Inntektsgraden 
- Det jobbes med å øke handlingsrommet til kommunen 

 
Ord til saken: 
Brynildsen 
Nilsen 
 
Vedtak som innstilt 
 



 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 22.05.2018: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2017 for Aremark kommune som vist i 
vedlegg 1 til saken 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

 
 
 

PS 18/9 Bestilling av kartlegging - Byggeprosjekter "Rehabilitering 
av Aremark skole" og "VA prosjekter" 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Forutsatt tilleggsbevilling fra kommunestyret, ber kontrollutvalget IØKUS IKS om å på 

vegne av kontrollutvalget å bestille kartlegging av byggeprosjekter i Aremark kommune 
-  «Rehabilitering av Aremark skole» og «VA prosjekter» fra IØKR IKS.  
 
Kontrollutvalget fremmer resultatet av kartleggingen for kommunestyret i egen sak når 
den er forelagt kontrollutvalget. 
 

2. Kartleggingen skal gjennomføres innenfor anslått timebruk på 40-45 timer a kr 750 kr 
og legges fram for kontrollutvalget på kontrollutvalgets første møte høsten 2018. 
 

4. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  
 
Kommunestyret bevilger kr 34 000 til kontrollutvalgets bestilling av Kartlegging 2. stk 
byggeprosjekter i Aremark kommune om «Rehabilitering av Aremark skole» og «VA 
prosjekter» fra IØKR IKS.  
 
Kontrollutvalget fremmer resultatet av kartleggingen for kommunestyret i egen sak når 
den er forelagt kontrollutvalget. 

 
Rakkestad, 15.05.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 22.05.2018: 

Leder innledet saken 
Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak og innstilling 22.05.2018: 

1. Forutsatt tilleggsbevilgning fra kommunestyret, ber kontrollutvalget IØKUS IKS om å 
på vegne av kontrollutvalget å bestille kartlegging av byggeprosjekter i Aremark 
kommune - «Rehabilitering av Aremark skole» og «VA prosjekter» fra IØKR IKS.  
 
Kontrollutvalget fremmer resultatet av kartleggingen for kommunestyret i egen sak når 
den er forelagt kontrollutvalget. 
 

2. Kartleggingen skal gjennomføres innenfor anslått timebruk på 40-45 timer a kr 750 kr 
og legges fram for kontrollutvalget på kontrollutvalgets første møte høsten 2018. 
 

3. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  
 



 
 

Kommunestyret bevilger kr 34 000 til kontrollutvalgets bestilling av Kartlegging 2. stk 
byggeprosjekter i Aremark kommune om «Rehabilitering av Aremark skole» og «VA 
prosjekter» fra IØKR IKS.  
 
Kontrollutvalget fremmer resultatet av kartleggingen for kommunestyret i egen sak når 
den er forelagt kontrollutvalget. 

 
 
 

PS 18/10 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Aremark kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 1. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Aremark kommune, vedtas 

2. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Aremark kommune oversendes 
kommunestyret til orientering.  

 
Rakkestad, 03.04.18 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 22.05.2018: 

Leder innledet saken 
Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 22.05.2018: 

1. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Aremark kommune, vedtas 
2. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Aremark kommune oversendes kommunestyret 

til orientering.  
 
 
 

PS 18/11 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering. 
  

 
Rakkestad, 16.04.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 22.05.2018: 

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen 
 
Følgende info ble gitt: 

- Revisjonen beklaget for sen avleggelse av revisors beretning 
- Forvaltningsrevisjon, er i rute 
- Personalkabal, og sykdoms, stillingsannonse er ute 

 
Vedtak som innstilt 



 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 22.05.2018: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering. 
 
 
 

PS 18/12 Referatsak: Skatteoppkreverens årsrapport/årsregnskap og 
Skatteetatens kontrollrapport 2017 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Skatteoppkreverens årsrapport/skatteregnskap og Skatteetatens kontrollrapport for 

2017 tas til orientering. 
  

 
Rakkestad, 04.04.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 22.05.2018: 

Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 22.05.2018: 

Skatteoppkreverens årsrapport/skatteregnskap og Skatteetatens kontrollrapport for 2017 tas til 
orientering. 
 
 
 

PS 18/13 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
  Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

  
 
Rakkestad, 27.03.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Aremarks behandling 22.05.2018: 

1. Da rådmann satt som tilhører i salen ble hun invitert av utvalget til å si noe om sine 
erfaringer så langt i jobben som Aremarks rådmann. Rådmann tok utfordringen og 
trakk frem følgende tre hovedpunkter: 
- Har fokus på å gjøre kommunen mer robust, bla for å imøtekomme kommunenes 

vedtak om å bestå som egen kommune. 
- Økonomiplan, fokus på nøktern holdning i fht investeringer, PLO har høye utgifter, 

omorganisering mot hjemmebasert omsorg kontra institusjonspreget omsorg. Viste 
til vedtak i kommunestyret om reduksjon i utgifter.  

- Gode ledere er nødvendig å ha på plass for å drive en kommune. 
 
 



 
 

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 22.05.2018: 

Ingen vedtak 

 


