Møteprotokoll
Kontrollutvalget Aremark

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

13.03.2018,
fra kl. 09:00 til kl. 09:10
Aremark kommune, møterom kommunestyresalen
18/6

MEDLEMMER
Harald Nilsen, leder
Anni Hartvigsen
Anders Brynildsen

MØTT
X
X
X

VARAMEDLEMMER

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.
Møtende fra administrasjonen: Rådmann Alice Reigstad
Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal
…………………….
Harald Nilsen
Leder

…………………….
Anni Hartvigsen

…………………….
Anders Brynildsen

Merknader

Kontrollutvalget Aremarks ekstraordinære møte 13.03.2018

Sakliste
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Sak oversendt kontrollutvalget etter vedtak i kommunestyret
15.02.2018 - Aremark skole og VA-annlegg

PS 18/6 Sak oversendt kontrollutvalget etter vedtak i kommunestyret
15.02.2018 - Aremark skole og VA-anlegg
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Rådmanns redegjørelse i saken tas til orientering
2. Revisjonen bes innen xx legge frem et forslag til hvordan de vil gå frem i en slik
utredning som kommunestyret etterspør igjennom sitt vedtak av 15.02.2018, herunder
timesestimat og kostnader ved en slik utredning.
Rakkestad, 09.03.2018
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 13.03.2018:
Leder innledet saken. Rådmann fikk ordet og kom med følgende tilleggsopplysning: Budsjettet
for VA-utbyggingen i Aremark kommune er (som nevnt i vedlagt svar) lagt med utgangspunkt i
kommunens VA plan og antatt fremdrift. I tillegg er det i budsjettet lagt inn beløp basert på
Rehabiliteringsplan for Skodsberg renseanlegg. Det ble våren 2016 bevilget 250 000 kroner til
utarbeidelse av planen og den er utarbeidet av NorRens AS. Rapporten har dannet
utgangspunkt for videre arbeid med renseanlegget. Arbeidet har pågått i en periode på rundt
fire år og det er fremdeles pågående.
Revisjonen ba om, og fikk 14 dager til å svare på når de kan legge frem et forslag. På
bakgrunn av revisjonens svar vil det så bli kalt inn til nytt KU møte hvor revisjonen legger frem
sitt forslaget på hvordan en utredning bør foregå, evt forslag til prosjektbeskrivelse om man
anbefaler at det foretas en forvaltningsrevisjon.
Vedtak som innstilt men uten dato for levering.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 13.03.2018:
1. Rådmanns redegjørelse i saken tas til orientering
2. Revisjonen bes legge frem et forslag til hvordan de vil gå frem i en slik utredning som
kommunestyret etterspør igjennom sitt vedtak av 15.02.2018, herunder timesestimat
og kostnader ved en slik utredning.

