
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Skiptvet 
 
 
 
Møtedato: 08.06.2016,  
Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 17:15  
Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund 
Fra – til saksnr.: 16/14 – 16/20 

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Herman Foss, leder X  

Pål E. Simensen X  

Jorunn Lilleng X  

Una Mathisen X  

Øyvind Lund X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra administrasjonen: Virksomhetsleder Oppvekst Johan Søfteland. 
Møtende fra revisjonen: Rita Elnes. 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Casper Støten. 
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PS 16/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2016 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2016 godkjennes. 
 
 
Rakkestad, 01.06.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 08.06.2016: 

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 08.06.2016: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2016 godkjennes. 
 
 
 
 

PS 16/15 Fylkesmannens tilsynsrapport for Skiptvet kommune 2015 - 
Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert 
vurdering 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Fylkesmannens tilsynsrapporter for Skiptvet kommune 2015, tas til orientering 
 
 
Rakkestad, 27.05.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 08.06.2016: 

Leder innledet i saken og ga ordet til Rådmannen. 
Rådmann orienterte om saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 
 
Samtlige medlemmer hadde ordet i saken. 
 
Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 08.06.2016: 

Fylkesmannens tilsynsrapporter for Skiptvet kommune 2015, tas til orientering 
 

 
 
PS 16/16 Strategidokument for kontrollutvalget i Skiptvet for 
valgperioden 2015-2019 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 



 
 

 
1. Strategidokument for kontrollutvalget i Skiptvet for valgperioden 2015-2019 vedtas. 
2. Det ferdigstilte strategidokumentet oversendes kommunestyret i Skiptvet til orientering. 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 03.05.2016: 

Leder innledet i saken og ga ordet til sekretariatet. 
Sekretariatet orienterte utvalget om strategidokument. 
 
Herman Foss fremmet følgende forslag til vedtak: 
Saken utsettes til neste møte 
 
Samtlige medlemmer hadde ordet i saken. 
Foss’ forslag enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 03.05.2016: 

Saken utsettes til neste møte. 

Kontrollutvalget Kontrollutvalget Skiptvets behandling 08.06.2016: 

Leder innledet og redegjorde for saken. 
 
Sekretariatet hadde ordet i saken. 
Revisjonen hadde ordet i saken. 
Samtlige medlemmer hadde ordet i saken. 
 
Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 08.06.2016: 

1. Strategidokument for kontrollutvalget i Skiptvet for valgperioden 2015-2019 vedtas. 
2. Det ferdigstilte strategidokumentet oversendes kommunestyret i Skiptvet til orientering. 

 

 
 

PS 16/17 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 
 
Rakkestad, 01.06.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 08.06.2016: 

Leder innledet i saken og ga ordet til revisjonen. 
Revisjonen orienterte utvalget om fremdrift i IØKR IKS. 
 
Samtlige medlemmer hadde ordet i saken. 
 
Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt. 



 
 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 08.06.2016: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering. 
 
 
 
 

PS 16/18 Referater 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. De vedlagte referatene tas til orientering 
2. Kontrollutvalget merker seg at administrasjonen i saksfremlegg i saker fra 

kontrollutvalget til kommunestyret ikke tydeliggjør at det er “kontrollutvalgets innstilling” 
men kaller det “forslag til vedtak”, uten at det i saksfremlegget for øvrig blir spesifisert at 
det er kontrollutvalget som innstiller/fremmer forslag til vedtak. 

3. Kontrollutvalget henstiller til administrasjonen om at forhold nevnt i vedtakets pkt 2 blir 
fulgt opp i fremtiden, jf. Kom.lov §77 nr. 6 og prinsipputtalelse/fortolkning fra KRD av 
07.10.2010 

 
Rakkestad, 01.06.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 08.06.2016: 

Leder innledet i saken og ga ordet til sekretariatet. 
Sekretariatet orienterte utvalget om saken. 
 
Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 08.06.2016: 

1. De vedlagte referatene tas til orientering 
2. Kontrollutvalget merker seg at administrasjonen i saksfremlegg i saker fra 

kontrollutvalget til kommunestyret ikke tydeliggjør at det er “kontrollutvalgets innstilling” 
men kaller det “forslag til vedtak”, uten at det i saksfremlegget for øvrig blir spesifisert at 
det er kontrollutvalget som innstiller/fremmer forslag til vedtak. 

3. Kontrollutvalget henstiller til administrasjonen om at forhold nevnt i vedtakets pkt 2 blir 
fulgt opp i fremtiden, jf. Kom.lov §77 nr. 6 og prinsipputtalelse/fortolkning fra KRD av 
07.10.2010 

 

 
 
PS 16/19 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Saken legges frem uten innstilling 
 
 
Rakkestad, 01.06.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 



 
 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 08.06.2016: 

1. Rutiner og praksis rundt salg av kommunale boligtomter i Skiptvet kommune. 
 

2. Orienteringer: Sekretariatet orienterte om ny organisering av kontrollutvalgets 
møteinnkallinger/protokoller på nett. Disse ligger fra nå av i kommunens 
innsynsportal/møteplan i likhet med andre politiske organer/utvalg i kommunen. 
Sekretariatet orienterte også om innkommet kopi til sekretariatet av internt 
varslingsbrev i IØKR IKS. 

 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 08.06.2016: 

1. Kontrollutvalget gir leder et mandat til å undersøke forholdene rundt salg av 
kommunale boligtomter i Skiptvet kommune. 

 
 
 

PS 16/20 Møteplan 2. halvår for kontrollutvalget i Skiptvet 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 

virksomhet 2. halvår 2016: 
 
1. møte: torsdag 15. september, kl. 15:00 
2. møte: torsdag 3. november, kl. 15:00 

 
Rakkestad, 07.06.16 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 08.06.2016: 

Leder innledet i saken. 
Samtlige medlemmer hadde ordet i saken. 
 
Una Mathisen fremmet følgende forslag til vedtak: 
Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 
virksomhet 2. halvår 2016: 
 
1. møte: torsdag 15. september, kl. 14:00 
2. møte: torsdag 3. november, kl. 14:00 

Mathisens forslag enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 08.06.2016: 

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 
virksomhet 2. halvår 2016: 
 
1. møte: torsdag 15. september, kl. 14:00 
2. møte: torsdag 3. november, kl. 14:00 

 

 


