
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 06.05.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:00 
Møtested: Fjernmøte, møterom Teams 
Fra – til saksnr.:  21/9 – 21/14   

 
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: Rådgiver Anita Marie Rovedal og rådgiver Bjørn 
Gulbrandsen 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og regnskapsrevisor Jostein Ek,  
 
Møtende fra administrasjonen: Rådmann Kjell Jogerud og kommunalsjef/økonomisjef Anne-
Kari Grimsrud 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
(Roy Løvstad, leder)  Rosália Bjerkedal 

   
 

Merknader 

 

 
  



 
 

Saksliste 
 
   

PS 21/9 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/10 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/11 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2020 
 

 

PS 21/12 Statusrapport for forvaltningsrevisjon 2020  

PS 21/13 Referater og meldinger  

PS 21/14 Eventuelt  

 

  



 
 

PS 21/9 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 06.05.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Markers vedtak 06.05.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

 
PS 21/10 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges... 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 06.05.2021: 

Leder foreslo Rosália Bjerkedal som ble enstemmig valgt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 06.05.2021: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Rosália Bjerkedal 
 

 
PS 21/11 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapporten 2020 for Marker 

kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsrapporten 2020 sendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 06.05.2021: 

Sekretariatet gjorde oppmerksom på at avsnitt 4 i uttalelsen må redigeres noe da det 
opprinnelig sto at investeringsregnskapet ble avsluttet i null. Sekretariatet foreslo følgende 
rettelse: Kommunen har i 2020 et netto positivt driftsresultat på kr. 15 772 048,-. 
Driftsregnskapet er avsluttet i 0,-. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på 
kr 5 898 072.-. Begge er avsluttet i i henhold til bestemmelsene i lov og forskrift.  
 



 
 

Rådmann og kommunal/økonomisjef orienterte utvalget om resultatet for 2020 for Marker 
kommune, og til enkelte nøkkeltall. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen. Utvalget stilte 
enkelte spørsmål som ble besvart i møte.  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende rettelse i utkast til uttalelsen:  
Kommunen har i 2020 et netto positivt driftsresultat på kr. 15 772 048,-. Driftsregnskapet er 
avsluttet i 0,-. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 5 898 072.-. 
Begge er avsluttet i i henhold til bestemmelsene i lov og forskrift. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 06.05.2021: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapporten 2020 for Marker 
kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsrapporten 2020 sendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet 

 

 
PS 21/12 Statusrapport for forvaltningsrevisjon 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å gå i dialog med revisjonen for å avklare 

bestillingsprosessen og leveranse av vedtatte forvaltningsrevisjoner. 
 

Kontrollutvalget Markers behandling 06.05.2021: 

Revisjonen redegjorde for saken.  
Sekretariatet redegjorde for saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 06.05.2021: 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering 
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å gå i dialog med revisjonen for å avklare 
bestillingsprosessen og leveranse av vedtatte forvaltningsrevisjoner. 

 

 
PS 21/13 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Markers behandling 06.05.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 06.05.2021: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 



 
 

PS 21/14 Eventuelt 

Kontrollutvalget Markers behandling 06.05.2021: 

Kontrollutvalgsleder tok opp spørsmålet om hvordan utvalget kunne være mer proaktivt, og 
hvordan de burde behandle evt. spørsmål de fikk fra øvrige innbyggere. Sekretariatet 
informerte om at utvalget i utgangpunktet kan ta opp alle saker de måte ønske innenfor deres 
mandat. En mulighet er å be om redegjørelse fra rådmann om det var aktuelle temaer/saker 
som innbyggere generelt var opptatt av. Alle skriftlige henvendelser bør sendes sekretariatet 
for journalføring, og evt. legges frem under referater og meldinger.  
 

 


