
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Rakkestad

Møtested:     Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen
Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00

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

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Rakkestad, 30.04.2015

Inger Kaatorp
Leder
(sign.)

-�1�-



Kontrollutvalget Rakkestads møte 07.05.2015

Sakliste

U.off.

PS 15/7 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.03.2015

PS 15/8 Rakkestad kommunes årsregnskap og årsberetning 2014-
kontrollutvalgets uttalelse

PS 15/9 Rakkestad kommunes skatteregnskap for 2014

PS 15/10 Informasjon fra revisjonen

PS 15/11 Eventuelt

-�2�-



Saksnr.: 2015/6830
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Klassering: 510/128
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Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Rakkestad 07.05.2015 15/7

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.03.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.03.2015, godkjennes

Rakkestad, 28.04.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.03.2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Vurdering

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.03.2015 legges frem til godkjenning
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Rakkestad 
 
 
 
Møtedato: 05.03.2015,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:20 
Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 
Fra – til saksnr.: 15/1 – 15/6  

 
 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Inger Kaatorp, leder X  

Tor N. Nakkim X  

Knut Ruud, meldt forfall X Hans Graarud innkalt og møtt 

Marit Torp X  

Jan Storeheier X  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra administrasjonen: Rådmann Alf T. Skog 
Møtende fra revisjonen: Bjørn Karlsen 
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Inger Kaatorp, Leder  Tor N. Nakkim Knut Ruud 

 
 

  

                                   ……………….                                    ……………………. 
                                    Marit Torp                                              Jan Storeheier 
 
 

Merknader 

 

 
Kontrollutvalget Rakkestads møte 05.03.2015 
 

Sakliste 
 
   

PS 15/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.12.2014  

PS 15/2 Orienteringssak - Budsjett 2015  

PS 15/3 Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune  

PS 15/4 Rutiner for fakturering av eiendomsskatt i Rakkestad kommune  

PS 15/5 Informasjon fra revisjonen  

PS 15/6 Eventuelt  
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PS 15/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.12.2014 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.12.2014, godkjennes 
 
 
Rakkestad, 25.02.15 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 05.03.2015: 

Sekretariatet retter opp feil i fremmøte listen 
 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 05.03.2015: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.12.2014, godkjennes 
 
 
 

PS 15/2 Orienteringssak - Budsjett 2015 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Rådmannens redegjørelse ang Budsjett 2015, tas til orientering 
 
 
Rakkestad, 25.02.15 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 05.03.2015: 

Rådmann redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 
Hovedpunkter: 

- Bevilgninger – NAV -  Bo og aktivitetstilbudet 
- Skatteinngang, negativ utvikling 
- Investeringer, Kirkeng skole og Kirkeng bhg. Os skole. 
- Sykehjemstiltak 
- Kommunereformen 
- Gjeldskrav, ligger høyt i Rakkestad 
- Inntekter 
- Vann og avløp Rudskogen 

 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 05.03.2015: 

Rådmannens redegjørelse ang Budsjett 2015, tas til orientering 
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PS 15/3 Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for 
kommunestyret i Rakkestad: 

 Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune, vedtas 
 
 
Rakkestad, 25.02.15 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 05.03.2015: 

 
 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak og innstilling 05.03.2015 som fremlegges til 
behandling for kommunestyret i Rakkestad: 

 Årsmelding 2014 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune, vedtas 
 

 

 

PS 15/4 Rutiner for fakturering av eiendomsskatt i Rakkestad 
kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Brevet fra revisjonen datert 15.02.2014 ang rutiner for fakturering av eiendomsskatt i 
Rakkestad kommune, tas til orientering 
 
 
Rakkestad, 26.02.15 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 05.03.2015: 

 
 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 05.03.2015: 

Brevet fra revisjonen datert 15.02.2014 ang rutiner for fakturering av eiendomsskatt i 
Rakkestad kommune, tas til orientering 
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PS 15/5 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 
 
Rakkestad, 25.02.2015 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 05.03.2015: 

Revisjonen ga informasjon om følgende: 
- Ny distriktrevisor er ansatt 
- Styrkning av staben ifht forvaltningsrevisjon  
- Forvaltningsrevisjon  
- Fremdriftsplan 
- Regnskapsrevisjon  

 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 05.03.2015: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 
 
 

PS 15/6 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
Rakkestad, 25.02.15 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 05.03.2015: 

1. Møteplan og utsettelse av møtet  
2. Presentasjon av nyansatt i IØKUS IKS 
3. Tidspunktet/klokkeslett for møtene 

 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 05.03.2015: 

1. Møtet berammet 12/2 ble utsatt pga sykdom 
2. – 
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3. Møteplan går som planlagt ut perioden 
 
 

 

-�8�-



Saksnr.: 2015/6830
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 66322/2015
Klassering: 510/128
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Rakkestad 07.05.2015 15/8

Rakkestad kommunes årsregnskap og årsberetning 2014-kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2014 for Rakkestad kommune slik 

det fremgår av vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes kommunestyret med kopi 

til formannskapet.

Rakkestad, 24.04.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2014 for Rakkestad kommune – utkast
2. Revisors beretning 2014, av 15.04.2015
3. Revisjonsbrev av 24.04.2015 fra IØKR IKS
4. Rakkestad kommunes årsregnskap 2014 - legges direkte i dropbox til KU av 

kommunen.
5. Rådmannens årsberetning 2014. – legges direkte i dropbox til KU av kommunen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

 Ingen 

Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal i henhold til i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
jfr. kommuneloven avgi uttalelse om årsregnskapet. Forskriftens § 7 angir følgende om 
kontrollutvalgets behandling av årsregnskapet: 

”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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Jfr. kommuneloven § 48 skal kommunen for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og 
årsberetning. I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap 
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.
Dersom revisor påpeker forhold i årsregnskapet skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt 
opp, samt rapportere dersom det foreligger tidligere saker som etter utvalgets mening ikke 
har blitt fulgt opp på tilfredsstillende måte. 

Med henvisning til hva departementet uttaler, bør kommunes budsjett og regnskap, 
rådmannens årsberetning, distriktrevisors revisjonsberetning og revisjonsbrev være 
dokumenter kontrollutvalget legger til grunn når det avgir uttalelse.

Tidsfrister for regnskapsavleggelsen, årsrapport og revisjonsberetning:
 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
Årsregnskapet, årsrapport og revisjonsberetningen er avlagt innen gjeldende tidsfrister. 
Revisjonsberetningen er en såkalt normalberetning, dvs at revisor ikke har funnet avvik av 
en slik størrelsesorden at det er nødvendig at de påpekes.

Kommunens driftsregnskap 2014 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på 
kr. 5 061 322,94 og regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 4 592 738,36.

Etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 8 er det påsett at det ikke 
foreligger åpne revisjonsmerknader

Kommunens netto driftsresultat utgjør 0,8 % av driftsinntekter i 2014. 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 24.04.2015.

Sekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet 2014 
for Rakkestad kommune som det fremgår av vedlegg 1 til saken. Kontrollutvalgets uttalelse 
til årsregnskapet 2014 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
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Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
                                                                                                                   

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad Org.nr.: 987 424 354
E-postadresse: anita.rovedal@iokus.no Webadresse: www.iokus.no
Telefon: 69 22 41 60 Mobil: 908 55 384 Bankkonto: 1050 14 16733

Kommunestyret i Rakkestad kommune

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato
2015/6830-5-64849/2015-ANIROV 510/128 16.04.2015

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for Rakkestad kommune

I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget 
uttalelse til årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet endelig vedtas i 
kommunestyremøte. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse er sendt formannskapet. 

Kontrollutvalget har i møte 07.05.2015 behandlet årsregnskapet 2014 for Rakkestad 
kommune. Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsregnskap, rådmannens 
årsberetning, revisjonsberetningen og revisjonsbrevet. I tillegg har ansvarlig revisor og 
administrasjonen supplert kontrollutvalget med informasjon om aktuelle problemstillinger 
under behandlingen i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til kommunestyret:

 Avleggelsen av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er avlagt til rett tid 
og i samsvar med lov og forskrifter

 Kommunens driftsregnskap 2014 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på 
Kr.5 061 322,94 og regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 4 592 738,36.

 Kontrollutvalget merker seg at kommunens netto driftsresultat i 2014 utgjør 08 % 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 24.04.2015 og ber kommunestyret 
spesielt merke seg følgende punkter i brevet:
- Anleggsmidler
- Salgsområdet
- Likvidområdet
- Investeringer i 2014

Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2014 for Rakkestad 
kommune og slutter seg til revisors beretning av 15. april 2015. 
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Saksnummer 2015/6830-64849/2015

Med hilsen

Inger Kaatorp
Leder av kontrollutvalget

Kopi til eksterne mottakere:
Formannskapet
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Saksnr.: 2015/6830
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 61561/2015
Klassering: 510/128
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Rakkestad 07.05.2015 15/9

Rakkestad kommunes skatteregnskap for 2014 Kontrollutvalgssekretariatets 
innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet for Rakkestad 
kommune 2014 til orientering.

Rakkestad, 13.04.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Skatteoppkreverens årsrapport 2014, inkludert skatteregnskapet for 2014 
 Kontrollrapport 2014, fra Skatteetaten, Skatt Øst, datert 15.02.2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

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 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 redegjørelse om 
skatteregnskapet for 2014, samt Skatteetatens kontrollrapport for 2014, til orientering.
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Saksnr.: 2015/6830
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 56360/2015
Klassering: 510/128
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Rakkestad 07.05.2015 15/10

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 31.03.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Vurdering

Punkter under denne saken er først og fremst muntlig informasjon og sekretariatet tar 
utgangspunkt i det i sin saksbehandling.
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Saksnr.: 2015/6830
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 56366/2015
Klassering: 510/128
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Rakkestad 07.05.2015 15/11

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 31.03.2015

Anita Rovedal
daglig leder

-�40�-


	Forside 
	Saksliste 
	PS 15/7 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.03.2015
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.03.2015


	PS 15/8 Rakkestad kommunes årsregnskap og årsberetning 2014-kontrollutvalgets uttalelse
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for Rakkestad kommune
	Revisors beretning
	Revisorbrev - oppsummering av utført arbeid


	PS 15/9 Rakkestad kommunes skatteregnskap for 2014
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Kontrollrapport 2014 vedr skatteoppkreverfunksjonen for Rakkestad kommune
	Årsrapport 2014 fra skatteoppkreveren


	PS 15/10 Informasjon fra revisjonen
	Saksfremlegg

	PS 15/11 Eventuelt
	Saksfremlegg


