
Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Marker 

 
 
 
Møtedato: 31.05.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:30 
Møtested: Marker Rådhus, møterom 2 
Fra – til saksnr.: 22/20 -  22/26  

 
 
 
 
Frammøteliste 

Medlemmer: Møtt: Varamedlem møtt: 

Roy Løvstad, leder X  

Rosália Bjerkedal, nestleder X  

Heidi Johnsen X  

Martin Muskaug Forfall  Anne H. Østby 

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: Konst. fagleder for forvaltningsrevisjon Casper Støten og 
regnskapsrevisor Jostein Ek 
 
Ordfører var til stede i møtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   
 

Merknader 

 



Saksliste 

 
Saksnr. Innhold  

PS 22/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 22/21 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 22/22 Bestilling til kontrollutvalget etter interpellasjon i 
kommunestyret 24.05.2022 
 

 

PS 22/23 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022 
til juli 2024 
 

 

PS 22/24 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021 
 

 

PS 22/25 Referater og meldinger 
 

 

PS 22/26 Eventuelt  

 

  



PS 22/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontro9llutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 

Kontrollutvalget Markers behandling 31.05.2022: 

Enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 31.05.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

PS 22/21 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 31.05.2022: 

Leder foreslo Rosália Bjerkedal 
 
Vedtak enstemmig som foreslått. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 31.05.2022: 

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

PS 22/22 Bestilling til kontrollutvalget etter interpellasjon i kommunestyret 
24.05.2022 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak bestiller kontrollutvalget undersøkelse fra 

revisjonen. Undersøkelsen skal gi svar på hvorvidt rådmann hadde myndighet til å 
signere leiekontrakten med Sletta 10 AS på vegne av Marker kommune og IØBR IKS. 
 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen levere notat/rapport fra sin undersøkelse innen 21. juni 
2022. Det er beregnet at revisjonen vil bruke (X antall) timer på undersøkelsen. 
 

3. Kontrollutvalget setter opp et ekstra møte tirsdag 21. juni kl. 9.00 for å behandle 
revisjonens undersøkelserapport/notat. 

 



Kontrollutvalget Markers behandling 31.05.2022: 

Leder innledet saken 
Ordfører informerte om saken og brannstasjonssituasjonen i kommunen. 
 
Hvilke muligheter har kommunen nå og hvordan er lovligheten rundt avtalen.  
 
Revisjonen redegjorde for saken. Revisjonen opplyste om at bestillingen kan medføre 
tilleggskostnader, og estimerte en ramme på 50 timer til undersøkelsen. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 31.05.2022: 

1. Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak bestiller kontrollutvalget undersøkelse fra 
revisjonen. Undersøkelsen skal gi svar på hvorvidt rådmann hadde myndighet til å 
signere leiekontrakten med Sletta 10 AS på vegne av Marker kommune og IØBR IKS. 
 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen levere notat/rapport fra sin undersøkelse innen 21. juni 
2022. Det er beregnet at revisjonen vil bruke 50 timer på undersøkelsen. 
 

3. Kontrollutvalget setter opp et ekstra møte tirsdag 21. juni kl. 9.00 for å behandle 
revisjonens undersøkelsesrapport/notat. 

 
 

PS 22/23 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 
2024 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget 

i Marker kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet. 
 

2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i 
møte i kontrollutvalget. 

 
 

Kontrollutvalget Markers behandling 31.05.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Kontrollutvalget viser til risiko og vesentlighetsanalysen for utarbeidelse av prosjektplaner. 
Signeringen gjøres i neste møte. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 31.05.2022: 

1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget 
i Marker kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet. 
 

2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i 
møte i kontrollutvalget. 



PS 22/24 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til 

orientering 
 

Kontrollutvalget Markers behandling 31.05.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjonen orienterte om saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 31.05.2022: 

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til 
orientering 

 
 
 
 

PS 22/25 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

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

 
 

Kontrollutvalget Markers behandling 31.05.2022: 

Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 31.05.2022: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 
 
 
 
 

PS 22/26 Eventuelt 

 
 


