
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 17.06.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl.  
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.:  21/15-21/22   

 
Frammøteliste 
Medlemmer:  Møtt:  
Roy Løvstad, leder  X 
Rosália Bjerkedal, nestleder  X 
Heidi Johnsen  X 
Martin Muskaug  X 
June Elisabeth Authen  X 
Varamedlemmer (innkalt):  
  
  
 

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita 
Marie Rovedal  
 
Møtende fra revisjonen: Revisor Jostein Ek og forvaltningsrevisor Casper Støten   
 
Møtende fra administrasjonen: Ingen  
 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Roy Løvstad, leder  Rosália Bjerkedal 
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PS 21/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Innkalling og saksliste godkjennes 
  
  

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.06.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilling. 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 17.06.2021: 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 
 

PS 21/16 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Til å signere protokollen sammen med leder, velges….. 
  
  

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.06.2021: 

Leder foreslo nestleder, som ble enstemmig valgt. 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 17.06.2021: 
 

Til å signere protokollen sammen med leder, velges Rosália Bjerkedal 
 
 
 

PS 21/17 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalalese 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser 

og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Offentlige anskaffelser», til 
orientering. 
 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.06.2021: 

Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 



 
 

 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 17.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser 
og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Offentlige anskaffelser», til 
orientering. 
 

 
 
 

PS 21/18 Forvaltningsrevisjonsrapport "Spesialundervisning og 
tilpasset opplæring" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset 

opplæring», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til 
revisjonens anbefalinger. 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset 
opplæring» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger (a-f) 
som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

a. sørge for at det etableres rutiner og prosedyrer i den grad det er nødvendig, for 
å sikre at opplæringslovens § 1-3 om tilpasset opplæring overholdes. 

b. sikre at elever med stort læringspotensial på lik linje med andre elever blir 
prioritert i arbeidet med tilpasset opplæring. 

c. i større grad nyttiggjøre seg av kartleggingsprøvene i læringsarbeidet.  
d. sørge for at det etableres rutiner og prosedyrer i den grad det er nødvendig, for 

å sikre at bestemmelsene i opplæringslovens kapittel 5 om spesialundervisning 
overholdes. 

e. sikre at det utarbeides individuell opplæringsplan (IOP) for samtlige elever med 
spesialundervisning, og at dette dokumenteres fortløpende. 

f. sikre at det utarbeides årsrapport som vurderer utviklingen til eleven ut fra 
målene som er satt i den individuelle opplæringsplanen for samtlige elever med 
spesialundervisning, og at dette dokumenteres fortløpende. 

 
 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.06.2021: 

Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 



 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 17.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset 
opplæring», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til 
revisjonens anbefalinger. 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset 
opplæring» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger (a-f) 
som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

g. sørge for at det etableres rutiner og prosedyrer i den grad det er nødvendig, for 
å sikre at opplæringslovens § 1-3 om tilpasset opplæring overholdes. 

h. sikre at elever med stort læringspotensial på lik linje med andre elever blir 
prioritert i arbeidet med tilpasset opplæring. 

i. i større grad nyttiggjøre seg av kartleggingsprøvene i læringsarbeidet.  
j. sørge for at det etableres rutiner og prosedyrer i den grad det er nødvendig, for 

å sikre at bestemmelsene i opplæringslovens kapittel 5 om spesialundervisning 
overholdes. 

k. sikre at det utarbeides individuell opplæringsplan (IOP) for samtlige elever med 
spesialundervisning, og at dette dokumenteres fortløpende. 

l. sikre at det utarbeides årsrapport som vurderer utviklingen til eleven ut fra 
målene som er satt i den individuelle opplæringsplanen for samtlige elever med 
spesialundervisning, og at dette dokumenteres fortløpende. 

 
 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 

 
 
 

PS 21/19 Workshop i forbindelse med risiko- og 
vesentlighetsvurderinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Saken legges frem uten innstilling fra sekretariatet. 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.06.2021: 

Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken. 
 
Kontrollutvalget drøftet saken og kom fram til følgende områder som kan være aktuelle for 
forvaltningsrevisjon: 

- krise og beredskapsplaner  
- håndtering av koronaepidemien 
- oppfølging av politiske vedtak 
- saksbehandling  
- IT-sikkerhet  

 



 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 17.06.2021: 

Kontrollutvalget kom med innspill som legges inn i risiko- og vesentlighetsvurderingen som 
ligger til grunn for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon i perioden 2022-2023 

 
 
 
PS 21/20 Møteplan 2. halvår 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 
2021: 

 30. september kl.09.00 

 25. november kl.09.00 
  
  

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.06.2021: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 17.06.2021: 
 

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 
2021: 

 30. september kl.09.00 

 25. november kl.09.00 
 
 
 
 

PS 21/21 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
  
  

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.06.2021: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 17.06.2021: 
 

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 



 
 

PS 21/22 Eventuelt 
Leder har vært i kontakt med rådmann vedr. oppfølging av et vedtak i forbindelse med en 
oppfølgingsrevisjonsrapport om «Overordnet internkontroll» rådmann har informert leder om at 
dette vil bli gjort på første kommunestyremøte etter ferien. 

 


