Møteprotokoll
Kontrollutvalget Aremark – Ekstraordinært møte

Møtedato:
Tidspunkt:
Møtested:
Fra – til saksnr.:

21.03.2017,
fra kl. 09:00 til kl. 10:00
Aremark kommune, møterom Kommunestyresal
17/10 – 17/11

MEDLEMMER
Harald Nilsen, leder
Anni Hartvigsen
Anders Brynildsen-forfall

MØTT
X
X
X

VARAMEDLEMMER
Ole Svendsby- innkalt og
møtt

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida Haaby
Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen
…………………….
Harald Nilsen
Leder

…………………….
Anni Hartvigsen

…………………….
Anders Brynildsen

Merknader

Kontrollutvalget Aremarks møte 21.03.2017

Sakliste

PS 17/10

Endring i Revisjonsplan: Rekkefølge på prosjekter

PS 17/11

Tilleggssak
Forslag til prosjektbeskrivelser "Grunnskole" og "Pleie og omsorg"

PS 17/10 Endring i Revisjonsplan: Rekkefølge på prosjekter
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1
Kontrollutvalget i Aremark vedtar følgende endringer i Revisjonsplan
forvaltningsrevisjon 2017-2018:
Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2017: «Pleie og omsorg» og «Grunnskole»
Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018: «Internkontrollsystemer»
Vedtaket legges fram for kommunestyret til orientering.
Rakkestad, 02.03.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 21.03.2017:
Leder innledet.
Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 21.03.2017:
1
Kontrollutvalget i Aremark vedtar følgende endringer i Revisjonsplan
forvaltningsrevisjon 2017-2018:
Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2017: «Pleie og omsorg» og «Grunnskole»
Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018: «Internkontrollsystemer»
Vedtaket legges fram for kommunestyret til orientering.

PS 17/11 Forslag til prosjektbeskrivelser "Grunnskole" og "Pleie og
omsorg"
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsene for forvaltningsrevisjonsprosjektene
«Grunnskole» og «Pleie og omsorg»
Rakkestad, 14.03.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 21.03.2017:
Utvalget vedtok enstemmig å behandle tilleggssaken, jfr. kommuneloven § 34 nr. 1.
Leder innledet.
Utvalget drøftet saken.
Revisjonen informerte og svarte på spørsmål.
Anni Hartviksen orienterte om at hun hadde fått en henvendelse om en enkeltsak i forhold til
skole.
Utvalget vedtok å lukke møtet med hjemmel i kommuneloven § 31 a jfr. forvaltningsloven § 13
nr. 1.
Under behandlingen av saken ba sekretariatets leder Anita Rovedal om at hennes habilitet ble
vurdert, jfr. forvaltningsloven § 6 annet ledd, i forbindelse med at hun har barn på Aremark
skole. Anita Rovedal fratrådte ved behandling av habilitetsspørsmålet. Ved votering anså ikke
utvalget henne som inhabil til å delta ved behandlingen av saken, og hun tiltrådte deretter
møtet.
Møtet ble åpnet.
Revisjonen redegjorde for prosjektbeskrivelsene.
Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 21.03.2017:
1. Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsene for forvaltningsrevisjonsprosjektene
«Grunnskole» og «Pleie og omsorg»

