
Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 30.09.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:45 
Møtested: Rådhuset, møterom Kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 21/23 – 21/30  

 
 
Frammøteliste 
 

Medlemmer: Møtt: Varamedlem møtt: 

Roy Løvstad, leder x  

Rosália Bjerkedal, nestleder X (kl.09.18)  

Heidi Johnsen x  

Martin Muskaug x  

June Elisabeth Authen x  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5. Kl.09.18 fra sak 21/27, 5 av 5. 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Rådgiver Anita Marie Rovedal og rådgiver Caroline 
Klæboe Roos 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og forvaltningsrevisor Thea Styrkson 
 
Møtende fra administrasjonen: ingen 
 
 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Roy Løvstad, leder  Martin Muskaug 

   
 

Merknader 
Rosália Bjerkedal møtte kl 09.18, til sak 21/27 
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- Marker kommune 
 

 

PS 21/26 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 
 

 

PS 21/27 Oppsummering av regnskapsrevisjon for 2020 
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PS 21/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 

Kontrollutvalget Markers behandling 30.09.2021: 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalgets vedtak 30.09.2021: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
 

PS 21/24 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 30.09.2021: 
Leder foreslo Martin Muskaug 
 
Vedtak enstemmig som foreslått 
 

Kontrollutvalgets vedtak 30.09.2021: 
Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Martin Muskaug.  
 
 
 

PS 21/25 Prosjektplan "Barnevern - saksbehandling og kompetanse" - Marker 
kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Prosjektplan "Barnevern - saksbehandling og kompetanse", godkjennes 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 30.09.2021: 
Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalgets vedtak 30.09.2021: 
 Prosjektplan "Barnevern - saksbehandling og kompetanse", godkjennes 



 
 
 
 

PS 21/26 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget fastsetter budsjettet for kontrollarbeidet for 2022 med en 

kostnadsramme på kr. 1 226 660.-. 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 30.09.2021: 
Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken. 
Revisjonen redegjorde for saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalgets innstilling/vedtak 30.09.2021: 
1. Kontrollutvalget fastsetter budsjettet for kontrollarbeidet for 2022 med en 

kostnadsramme på kr. 1 226 660.-. 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 
 
 
 

PS 21/27 Oppsummering av regnskapsrevisjon for 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 

orientering 
 

Kontrollutvalget Markers behandling 30.09.2021: 
Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalgets vedtak 30.09.2021: 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 

orientering 
 
 
 
 



PS 21/28 Overordnet revisjonstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 30.09.2021: 
Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalgets vedtak 30.09.2021: 
1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 

 

PS 21/29 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Referater og meldinger tas til orientering 
  
  

 

Kontrollutvalget Markers behandling 30.09.2021: 
Leder orienterte om vedlegg 3 og 4. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 30.09.2021: 
1. Referater og meldinger tas til orientering 

 
 
 
 

PS 21/30 Eventuelt 
Leder tok opp at forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset opplæring» 
ble lagt fram for hovedutvalg for Omsorg og Oppvekst uten at kontrollutvalgets innstilling og 
vedtak var med i saksframlegget. Utvalget ble oppfordret til å følge med at kontrollutvalgets 
innstilling og vedtak følger saken når den behandles i kommunestyret. 
 

 


