
Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Marker 

 
 
 
Møtedato: 21.06.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:20 
Møtested: Marker Rådhus, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.:  22/27-  22/30  

 
Frammøteliste 
 

Medlemmer: Møtt: Varamedlem møtt: 

Roy Løvstad, leder X  

Rosália Bjerkedal, nestleder X   

Heidi Johnsen X  

Martin Muskaug X  

June Elisabeth Authen X   

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita 
Marie Rovedal 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, og konst. fagleder for 
forvaltningsrevisjon Casper Støten. 
 
Ordfører var til stede i møtet. 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Roy Løvstad, leder  Rosália Bjerkedal, nestleder 

   
 
 

Merknader 

Protokollen ble godkjent i møtet. 
 
  



Saksliste 

 
Saksnr. Innhold  

PS 22/27 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 22/28 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 22/29 Rapport fra ØKVR IKS - Rådmannens fullmakter jf. 
kommunens delegasjonsreglement 
 

 

PS 22/30 Eventuelt  

 

  



PS 22/27 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Markers behandling 21.06.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Markers vedtak 21.06.2022: 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 

 

PS 22/28 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Markers behandling 21.06.2022: 

Leder innledet saken og foreslo nestleder 
 
Vedtak enstemmig som foreslått 

Kontrollutvalget Markers uttalelse/innstilling/vedtak 21.06.2022: 

Til å signere protokollen sammen med leder, velges Rosália Bjerkedal 

 

 

PS 22/29 Rapport fra ØKVR IKS - Rådmannens fullmakter jf kommunens 
delegasjonsreglement 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar undersøkelsesrapporten fra kommunerevisjon til etterretning. 

Kontrollutvalget vurderer at rådmannen ikke hadde myndighet til å signere leiekontrakt 
med Sletta 10 AS. Kontrollutvalget ser alvorlig på at dette likevel ble gjort. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  
1. Kommunestyret tar informasjonen til etterretning. 
2. Kommunestyret ber administrasjonen om å sørge for at anskaffelse- og 

leieforhold skjer i henhold til aktuelle reglementer og lovverk.  



 

Kontrollutvalget Markers behandling 21.06.2022: 

Leder innledet saken  
 
Revisjonen redegjorde for saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Markers vedtak 21.06.2022: 

1. Kontrollutvalget tar undersøkelsesrapporten fra kommunerevisjon til etterretning. 
Kontrollutvalget vurderer at rådmannen ikke hadde myndighet til å signere leiekontrakt 
med Sletta 10 AS. Kontrollutvalget ser alvorlig på at dette likevel ble gjort. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  
1. Kommunestyret tar informasjonen til etterretning. 
2. Kommunestyret ber administrasjonen om å sørge for at anskaffelse- og 

leieforhold skjer i henhold til aktuelle reglementer og lovverk.  
 
 

PS 22/30 Eventuelt 

Kontrollutvalget Markers behandling 21.06.2022: 

Ingen saker 
 


