Møteinnkalling
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtested:
Tidspunkt:

Skiptvet kommune, møterom Lund
03.05.2016 kl. 14:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post
anirov@fredrikstad.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Skiptvet, 26.04.16
Herman Foss
Leder
(sign.)
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Kontrollutvalget Skiptvets møte 03.05.2016
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Skiptvet kommunes skatteregnskap for 2015
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PS 16/11
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Strategidokument for kontrollutvalget i Skiptvet for valgperioden
2015-2019
Informasjon fra revisjonen

PS 16/13

Eventuelt
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2016/4802
2
73463/2016
510/127
Casper Støten

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato
03.05.2016

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.02.2016
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.02.2016 godkjennes
Rakkestad, 15.04.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.02.2016
Vurdering
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.02.2016 legges frem for godkjenning.
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Utvalgssaksnr.
16/8

Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2016/4802
6
79990/2016
510/127
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato
03.05.2016

Utvalgssaksnr.
16/9

Skiptvet kommunes årsregnskap og årsberetning 2015 - kontrollutvalgets
uttalelse
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2015 for Skiptvet kommune som vist i
vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes kommunestyret med kopi til
formannskapet.
Rakkestad, 25.04.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2015 for Skiptvet kommune – utkast
2. Revisors beretning 2015, datert 19.04.2016
3. Revisjonsbrev datert 22.04.2016 fra IØKR IKS
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Skiptvet kommunes årsregnskap 2015 – ligger på kommunens hjemmeside under: Politikk og
Planer/Budsjett og årsrapport/Regnskap



Rådmannens årsberetning 2015. – ligger på kommunens hjemmeside under: Politikk og
Planer/Budsjett og årsrapport/Årsmeldinger

Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet den 15.06.2004 med hjemmel i
kommuneloven avgi uttalelse om årsregnskapet.
I § 7 i nevnte forskrift er følgende bestemt når det gjelder saksgang ved denne uttalelsen:
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret/fylkestinget.”
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Om innholdet i kontrollutvalgets uttalelse kan man finne veiledning i forskriftens kapittel 4
som omhandler kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon.
Nærmere om de enkelte dokumenter og behandlingsprosedyre i regnskapssaken:
Med henvisning til hva departementet uttaler, bør Skiptvet kommunes budsjett og regnskap,
rådmannens årsberetning og distriktrevisors revisjonsberetning og revisjonsbrev være
dokumenter kontrollutvalget legger til grunn når det avgir uttalelse.
Frister i prosedyren for behandling av årsregnskaper er nå:
 Regnskapet skal avlegges av fagsjef for regnskap innen 15. februar
 Årsberetning fra rådmann skal avgis med frist 31. mars
 Revisjonsberetning skal avgis med frist 15. april
 Kommunestyret skal behandle årsregnskapet innen 1. juli

Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bygge sin uttalelse på revisjonsbrevet utarbeidet av
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, revisors beretning og de øvrige dokumenter i saken.
Årsregnskapet ble avlagt 19.02.2016 og er dermed ikke avlagt innen frist fastsatt i § 10 i
Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.
Revisjonsberetningen er, som følge av at årsregnskapet er avlagt for sent, ikke avlagt innen
gjeldende tidsfrist. Revisjonsberetningen er en såkalt normalberetning, dvs at revisor ikke
har funnet avvik av en slik størrelsesorden at det er nødvendig at de påpekes.
Årsrapporten er avlagt innen gjeldende tidsfrister.
Kommunens årsregnskap viser kr. 207.771.508,48 til fordeling drift, driftsregnskap 2015 er
avlagt med et positivt netto driftsresultat på kr. 4.092.366,52 og regnskapsmessig
mindreforbruk på kr. 6.250.055,99
Etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 8 er det påsett at det ikke
foreligger åpne revisjonsmerknader.
Kommunens netto driftsresultat utgjør 1,4 % av driftsinntekter i 2015. Fylkesmannens
anbefalte nivå er minimum + 3 % for å opprettholde kommunens formue.
Revisjonen vil være til stede i møtet og kan om ønskelig besvare eventuelle spørsmål fra
utvalget. Sekretariatet anbefaler utvalget å benytte seg av denne muligheten, og viser for
øvrig til revisjonsbrevet datert 22.04.2016.
Sekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet 2015 for Skiptvet
kommune som vist i vedlegg 1 i denne saken.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes kommunestyret med kopi til
formannskapet.
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Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
Skiptvet kommune
v/ Kommunestyret

Deres referanse

Vår referanse
2016/4802-7-80110/2016-ANIROV

Klassering
510/127

Dato
25.04.2016

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 for Skiptvet kommune
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget
uttalelse til årsregnskapet til kommunestyret, før det endelig vedtas i kommunestyre. Kopi av
kontrollutvalgets uttalelse er sendt formannskapet.
Kontrollutvalget har i møte 3. mai 2016 behandlet årsregnskapet 2015 for Skiptvet kommune.
Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsregnskap, rådmannens årsberetning,
revisjonsberetningen og revisjonsbrevet. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under
behandlingen i kontrollutvalget.
Kontrollutvalget avgir herved følgende uttalelse til kommunestyret:


Årsberetning er avlagt til rett tid og i samsvar med lov og forskrifter. Årsregnskapet er
ikke avlagt innen gjeldende tidsfrist, som en følge av dette er revisjonsberetningen
heller ikke avlagt innen frist.



Revisors beretning er avlagt uten forbehold.



Kommunens årsregnskap viser kr 207.771.508,48 til fordeling drift, driftsregnskap
2015 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på
kr. 4.092.366,52 og regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 6.250.055,99



Kontrollutvalget merker seg at kommunens netto driftsresultat i 2015 utgjør 1,4 % av
driftsinntekter. Fylkesmannens anbefalte nivå er minimum + 3 % for å opprettholde
kommunens formue.



Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
§ 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2014/15.



Kontrollutvalget vedlegger revisjonsbrevet datert 22.04.2016 og anmoder om at det
følger saken til kommunestyret og ber kommunestyret spesielt merke seg følgende
punkter i brevet:
-

Overføringsområdet
Revisjonen har ovenfor kommunen anbefalt at NAV Skiptvedt oppretter et ID-nummer
som kan knyttes til den aktuelle klient (sporbarhet), slik at man unngår at
regnskapsrapport fra sosiosystemet ligger vedlagt som bilag i regnskapspermen.

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad
E-postadresse: iokus@fredrikstad.kommune.no
Mobil: 908 55 384

Org.nr.: 987 424 354
Webadresse: www.iokus.no
Bankkonto: 1050 14 16733
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Saksnummer 2016/4802-80110/2016

-

Drifts/investeringsområdet
Revisjonen har kontrollert Hoel renseanlegg og kontrollen viser at 1 av 6 leverandører
mangler anbudsprotokoll før inngåelse av rammeavtale. Dette gjelder rammeavtalen som
kommunen har inngått uavhengig av felleskjøpskontoret.

-

Noter
Revisor har siden 2012 konkludert med at det i følge forskrift om årsregnskap og
årsberetning og Kommunal regnskapsstandard nr. 6 mangler note «Opplysninger om
antall årsverk og utviklingen i antall årsverk de siste 3 år». Dette er heller ikke innarbeidet i
årsregnskapet for 2015.

Vi viser til revisors brev for mer utfyllende informasjon om punktene ovenfor.



Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2015 for Skiptvet
kommune og slutter seg til revisors beretning av 19. april 2016.

Med hilsen
xx.05.2016
Xx
Leder av kontrollutvalget
Kopi til eksterne mottakere:
Formannskapet
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2016/4802
1
73460/2016
510/127
Casper Støten

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato
03.05.2016

Utvalgssaksnr.
16/10

Skiptvet kommunes skatteregnskap for 2015
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Skatteoppkreverens årsrapport for 2015 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2015,
tas til orientering.
Rakkestad, 15.04.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Vedlegg
 Skatteoppkreverens årsrapport 2015, inkludert skatteregnskapet for 2015
 Kontrollrapport 2015, fra Skatteetaten, Skatt Øst, datert 15.02.2016

Saksopplysninger
Revisjonen av skatteregnskapet ble i 2004 overført til Riksrevisjonen. Kontrollutvalget har
etter dette ingen pålagt, formell oppgave med å behandle skatteregnskapet, eller
skatteinnfordringen som funksjon.
Skatteinnfordring er imidlertid en viktig lovpålagt kommunal oppgave, og i tråd med dette bør
kontrollutvalget følge opp administrasjonens gjennomføring av denne oppgaven.
I likhet med tidligere år har skatteoppkreveren lagt frem en årsrapport for hele området. I
henhold til instruks plikter skatteoppkrever å gi kommune-/bystyret de opplysninger og
oppgaver som er nødvendig for tilsyn med den kommunale forvaltningen. I rapporten vises
utviklingstrekk og nøkkeltall med utfyllende kommentarer.

Vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar skatteoppkreverens årsrapport for 2015 samt
Skatteetatens kontrollrapport for 2015, til orientering.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2016/4802
5
77063/2016
510/127
Casper Støten

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato
03.05.2016

Utvalgssaksnr.
16/11

Strategidokument for kontrollutvalget i Skiptvet for valgperioden 2015-2019
Strategidokument for kontrollutvalget i Skiptvet for
Kontrollutvalgssekretariatets valgperioden 2015-2019 vedtas.
innstilling
Sekretariatet anbefaler
kontrollutvalget å fatte slikt
vedtak:
1.
2.

Det ferdigstilte strategidokumentet oversendes
kommunestyret i Skiptvet til orientering.

Rakkestad, 20.04.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Sammendrag
I tråd med det som anbefales i veilederen «kontrollutvalgsboken» fra kommunal – og
moderniseringsdepartementet har sekretariatet utarbeidet et strategidokument for
kontrollutvalget i Skiptvet for den inneværende valgperioden. Hensikten er å gi en oversikt
over kontrollutvalgets virksomhet og lovpålagte oppgaver, samt å peke på prioriterte
områder av kommunens virksomhet kontrollutvalget i Skiptvet ønsker å holde et løpende
tilsyn med.
Vedlegg
 Strategi for kontrollutvalget i Skiptvet for valgperioden 2015-2019
Saksopplysninger
Det vedlagte dokumentet blir lagt frem som et utkast, kontrollutvalget står fritt til å endre det
etter eget forgodtbefinnende.
Planen er bygd opp i fem kapitler, hvorav kapittel 1 og 2 sier noe om grunnlaget for
kontrollutvalgets virksomhet og de lovpålagte oppgavene som fremkommer av lov og
forskrift. Kapittel 3 sier noe om utvalgets møteform og viser et årshjul. Kapittel 4
oppsummerer de overordnede målsetningene for kontrollutvalget, for at disse målene skal
nås bør både de lovpålagte og de «selvpålagte» oppgavene være gjennomført. Kapittel 5
nevner en del konkrete «selvpålagte» oppgaver kontrollutvalget kan utføre for å nå sine
overordnede målsetninger.
Vurdering
Sekretariatet mener det er viktig at kontrollutvalget har en plan for sin virksomhet som alle
medlemmer kan samle seg om. Det er lagt opp til at kontrollutvalget under behandlingen av
denne saken skal komme med innspill til målsetninger og tiltak som vil bidra til å gjøre
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strategidokumentet til både et nyttig styringsverktøy for utvalget, og en realistisk fremstilling
av kontrollutvalgets arbeidsform og strategi som kommunestyret og andre interesserte kan
dra nytte av. Sekretariatet ber kontrollutvalget spesielt merke seg kapittel 4 og 5 i planen,
der det finnes størst anledning til å gjøre forandringer.
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Bilde av
utvalget?

STRATEGI FOR
SKIPTVET KONTROLLUTVALG
For valgperioden
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2015 - 2019

STRATEGIDOKUMENT FOR KONTROLLUTVALGET
I SKIPTVET KOMMUNE.
FOR VALGPERIODEN 2015 – 2019
1 INNLEDNING
Dette strategidokumentet har til hensikt å kartlegge de mål og oppgaver
kontrollutvalget vurderer som viktige for å overholde sitt kontrollansvar for den
inneværende valgperioden. Dokumentets innhold er i samsvar med kommuneloven,
forskrift for kontrollutvalg samt øvrige styringsdokumenter. Dokumentet er ment å gi
kommunestyret, andre aktuelle politiske organ, kommunens administrative ledelse
og kommunens innbyggere, kunnskap om kontrollutvalgets ansvar, oppgaver og
arbeidsform. Det vil også kunne være et godt styringsdokument for utvalget.

2 KONTROLLUTVALGETS ROLLE OG LOVPÅLAGTE OPPGAVER
Kommunestyret har det overordnede kontrollansvaret i kommunen. Kontrollutvalget
blir valgt av kommunestyret for å forestå det løpende tilsynet med den kommunale
virksomheten. Kontrollutvalget utgjør, sammen med sine faglige ressurser i
sekretariatet og revisjonen, den folkevalgte egenkontrollen i kommunen. Sammen
med administrasjonssjefens internkontroll utgjør dette den helhetlige kommunale
egenkontrollen.

Figur 1: Oversikt over den kommunale egenkontrollen
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Kontrollutvalgets virksomhet er sterkt forankret i lov, og dette skiller kontrollutvalget
fra de fleste andre politiske utvalg. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver er lovfestet
i kommunelovens kapittel 12, § 77 samt i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner. Her blir kontrollutvalgets rolle og oppgaver utførlig beskrevet, de
lovpålagte oppgavene blir kort oppsummert nedenfor:






Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en
betryggende måte.
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske
forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.
Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets
vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)
Kontrollutvalget skal påse at det utføres selskapskontroll.
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.

For å gjennomføre disse oppgavene i tråd med intensjonen er kontrollutvalget i
loven gitt en bred innsynsrett, denne er fastsatt i kommunelovens § 77 pkt. 7 og
lyder som følger:
«Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten
hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller
ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner
nødvendig for å gjennomføre oppgavene.»

Utførelsen av de lovpålagte oppgavene står sentralt i kontrollutvalgets arbeid, men
dette er ikke tilstrekkelig for å ivareta det løpende kontroll- og tilsynsansvaret i
kommunen. Kontrollutvalget er derfor avhengig av både aktive medlemmer som tar
opp saker på eget initiativ og innspill fra andre politikere og innbyggere. Eksterne
innspill vurderes opp mot kontrollutvalgets mandat. Fokuset skal være på
systemkontroll, utvalget skal ikke behandle klager på vedtak som har vært til
administrativ behandling.
Et flertall i kommunestyret har også anledning til å pålegge kontrollutvalget å utrede
konkrete saker, i disse tilfellene bør kommunestyret først vurdere om saken ligger
innenfor utvalgets mandat, med andre ord om saken kan defineres som en kontrollog tilsynssak.
To svært viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal lykkes i sitt arbeid er god
rolleforståelse mellom kommunestyret og kontrollutvalg, og tilstrekkelige ressurser til
å gjennomføre undersøkelser. På denne måten sikrer man at utvalget opptrer
selvstendig, og får rom til å utføre sine oppgaver.

3 KONTROLLUTVALGETS MØTEVIRKSOMHET OG ARBEIDSFORM
Kontrollutvalget har et eget sekretariat med ulike arbeidsoppgaver knyttet til blant
annet saksbehandling, vedtaksoppfølging og rådgiving. Sekretariatet opptrer også
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som sekretær i møtene og har talerett i utvalget. Sekretariatet er direkte underordnet
kontrollutvalget og utvalget har anledning til å pålegge sekretariatet ytterligere
arbeidsoppgaver. Kontrollutvalget i Skiptvet kommune har etablert en praksis på 5-6
møter årlig, dette har vist seg å være hensiktsmessig i forhold til kontrollutvalgets
saksmengde. Møtene i kontrollutvalget er i utgangspunktet åpne for alle, men kan
lukkes hvis det foreligger lovhjemmel for det (Se kommunelovens § 31).
Saksmengdens innhold, som for eksempel i forbindelse med behandlingen av
forvaltningsrevisjon, kan kreve en utbredt faglig forståelse fra utvalgets medlemmer.
Derfor sørger kontrollutvalget i Skiptvet for å få jevn faglig påfyll gjennom blant
annet å delta på den årlige kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen.
For å få en best mulig kontakt og innsyn i forvaltningen, er kontrollutvalget avhengig
av en løpende dialog mellom sekretariatet, revisjonen og kommunens øverste
politiske og administrative ledelse. Ordfører blir alltid invitert til utvalgets møter og
har møte- og talerett. Utvalget inviterer også Rådmannen til møtene for å orientere
om budsjett og årsregnskap, samt ved andre anledninger der kontrollutvalget ønsker
å bli orientert om aktuelle saker.

Årsmelding

Budsjett for kontroll og
tilsyn

Budsjettorientering fra
Rådmann

Møteplan 1.halvår

Faste saker
1. møte Jan/Feb

5. møte Okt/Nov
1. møte Jan/Feb

b

Faste saker

Andre planlagte oppgaver som utføres i løpet
av året:
 Behandling av
forvaltningsrevisjonsrapport.
 Oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapport fra
foregående år.
 Selskapskontroll.
 Overordnet analyse og plan for
forvaltningsrevisjon (annethvert år).
 Evaluering av strategidokument

4. møte Aug/Sept.

Årsregnskap og
revisjonsberetning
Kontrollutvalgets
uttalelse
Faste saker
2. møte April/Mai

Revisors egenevaluering
Møteplan 2. halvår
Faste saker
3. møte Mai/Juni
Figur 2: Årshjul med oversikt over planlagte saker
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Kontrollutvalgets leder har
anledning til å innkalle til
ekstraordinære møter i de tilfeller
det er hensiktsmessig.
Sekretariatet bør meddeles om et
slikt ønske så fort som mulig.

Protokoll fra
foregående
møte

Informasjon
fra revisjonen

Eventuelt

Protokollen legges frem for endelig godkjenning i møtet. Utvalget får
protokollen per mail på forhånd og kan komme med anmerkninger.

Som et ledd i å utføre påseansvaret overfor revisjonen, ber
kontrollutvalget revisjonen orientere om progresjonen innen
regnskapsrevisjon, selskapskontroll og forvaltningsrevisjon, samt
andre områder relatert til revisjonens virksomhet.

Her kan utvalgets medlemmer ta opp mindre saker som fra før av ikke
står på dagsorden. Det kan være greit å merke seg at det ikke kan
fattes vedtak av «kontroversiell karakter» under eventuelt. Saker som
skal realitetsbehandles av utvalget bør meldes inn til leder på forhånd.

Figur 3: Beskrivelse av utvalgets faste saker

4 MÅL FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID
Kontrollutvalget i Skiptvet har utarbeidet følgende overordnede mål for arbeidet i
valgperioden:

OVERORDNEDE MÅLSETNINGER FOR
VALGPERIODEN 2015-2019

• Kontrollutvalget i Skiptvet skal gjennom sitt arbeid på vegne av
kommunestyret medvirke til å styrke tillitsforholdet mellom
kommunens innbyggere og den kommunale forvaltning.
• Kontrollutvalget i Skiptvet skal på vegne av kommunestyret føre
løpende tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning og påse at
kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
• Kontrollutvalget skal bidra til effektiv og god utnyttelse av kommunale
midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde
resultater, ved blant annet å utarbeide planer, igangsette og følge opp
gjennomføringen av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

For å nå disse målsetningene skal kontrollutvalget utføre sine lovpålagte oppgaver i
tillegg til sine «selvpålagte» oppgaver som spesifisert i neste kapittel. På denne
måten mener kontrollutvalget at det løpende kontroll- og tilsynsansvaret vil bli
ivaretatt i Skiptvet kommune.
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5. PRIORITERTE OPPGAVER FOR VALGPERIODEN 2015-2019
I tillegg til å gjennomføre de lovpålagte oppgavene (se kap.2) ønsker
kontrollutvalget å prioritere følgende oppgaver:










Følge med på nyhetsbildet, arbeidet i andre politiske utvalg og i
kommunestyret for å fange opp aktuelle saker/problemstillinger.
Vurdering og eventuelt oppfølging av eksternt innkommende saker til
kontrollutvalget fra innbyggere eller enkeltpolitikere/grupper.
Være synlige overfor kommunestyret og stå til disposisjon for å påta seg
saker vedtatt av kommunestyrets flertall.
Delta i behandlingen av kontrollutvalgssaker i kommunestyret og holde seg
løpende orientert om kommunens virksomheter.
Involvere ordfører og rådmannen tidlig i prosessen for å få all tilgjengelig
informasjon på bordet.
Holde seg faglig oppdatert, med sikte på å være en kompetent ressurs for
kommunen innen kontroll- og tilsynsområde.
? (Andre forslag?)
? (Andre forslag?)
? (Andre forslag?)

Kontrollutvalget ønsker å overvåke kommunens virksomhet med sikte på å ta
tak i aktuelle saker på et tidlig tidspunkt. Kontrollutvalget har fordelt de ulike
politiske organene i kommunen seg i mellom på følgende måte:

Utvalgsmedlemmenes kapasitet til å overvåke
kommunens virksomhet på denne måten kan
variere. Det forventes at medlemmene setter
seg inn i saker som blir lagt frem i
innkallingen. Det kan derimot ikke forventes at
alle medlemmer har mulighet til å være
tilstede i alle møter i andre folkevalgte organ.

• Kommunestyret - ?
• Formannskapet - ?
• Utvalg for oppvekst - ?
• Utvalg for Helse og kultur - ?
• Utvalg for Plan/landbruk/teknikk - ?

Dette strategidokumentet er veiledende og kontrollutvalget i Skiptvet kommune står
fritt til å ta opp hvilken som helst sak og avholde de møter de selv ønsker.

Skiptvet, dato
Herman Foss
Leder
(sign.)
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2016/4802
3
73464/2016
510/127
Casper Støten

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato
03.05.2016

Utvalgssaksnr.
16/12

Informasjon fra revisjonen
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Informasjon fra revisjonen tas til orientering.
Rakkestad, 15.04.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Vurdering
Punkter under denne saken er først og fremst muntlige orienteringssaker og sekretariatet tar
utgangspunkt i det i sin saksbehandling.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2016/4802
4
73465/2016
510/127
Casper Støten

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato
03.05.2016

Eventuelt
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Saken legges frem uten innstilling
Rakkestad, 15.04.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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Utvalgssaksnr.
16/13

