
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Rakkestad 
 
 
 
Møtedato: 25.01.2017,  
Tidspunkt: fra kl. 08:30 til kl. 10:40 
Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 17/1 -17/5   

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Vidar Storeheier, leder X  

Svein Iver Gjøby Ikke møtt  

Elin Gjerberg X  

Marit Torp X  

Øyvind Kjeve Ikke møtt  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 5. 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Ida Haaby  
Møtende fra revisjonen: Rita Elnes 
Møtende fra administrasjonen: Rådmann Alf T. Skog 
Ordfører var tilstede under møtet. 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Vidar Storeheier, Leder  Svein Iver Gjøby Elin Gjerberg 

 
.................................... 

  
................................. 

                   Marit Torp     Øyvind Kjeve 
 

Merknader 

Leder Vidar Storeheier anførte følgende protokollmerknad: 
Det henstilles om at utvalgets medlemmer melder forfall når de ikke har anledning til å møte. 

Sak 17/5 ble behandlet etter sak 17/2, da rådmannen ble invitert til å delta under behandling 
av saken. 
 

Sakliste 
 
   

PS 17/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.12.2016  

PS 17/2 Orienteringssak - Budsjett 2017  

PS 17/3 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune  

PS 17/4 Informasjon fra revisjonen  

PS 17/5 Eventuelt  

 

  



 
 

PS 17/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.12.2016 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.12.2016, godkjennes 
  
 
Rakkestad, 16.01.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 25.01.2017: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.12.2016, godkjennes 
 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 25.01.2017: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.12.2016, godkjennes 
 
 
 
 
 
 

PS 17/2 Orienteringssak - Budsjett 2017 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Rådmannens redegjørelse for budsjett 2017, tas til orientering 
  
 
Rakkestad, 16.01.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 25.01.2017: 

Leder innledet og ga ordet til rådmannen. 
Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. 
Ordfører hadde ordet. 
-Stramt budsjett - i balanse 
-Sparetiltak ved nedbemanning tilsvarende 20-25 årsverk 
-God økonomisk drift i de fleste virksomheter, ser effekt av tiltak ifm barnevern 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 25.01.2017: 

Rådmannens redegjørelse for budsjett 2017, tas til orientering 
 

  



 
 

PS 17/3 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune, vedtas 
2. Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune oversendes 

kommunestyret til orientering 
 
Rakkestad, 17.01.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 25.01.2017: 

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 25.01.2017: 

1. Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune, vedtas 
2. Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune oversendes 

kommunestyret til orientering 
 

 
 
 
PS 17/4 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
  
 
Rakkestad, 17.01.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 25.01.2017: 

Leder innledet og ga ordet til revisjonen 
Revisjonen orienterte: 
-Forvaltningsrevisjon  
-Regnskapsrevisjon  
-Selskapskontroll 
 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 25.01.2017: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 

  



 
 

PS 17/5 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Saken legges frem uten innstilling 
  
 
Rakkestad, 16.01.17 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 25.01.2017: 

1) 
Leder ba rådmannen være tilstede under behandlingen av «Eventuelt», og tok opp spørsmål 
vedrørende kommunens utleie av «Bankbygget» til Rakkestad Næringsråd. 
 
Rådmannen fikk ordet og orienterte.  
-Arbeidet i «Referansegruppe for næringsutvikling» utledet til å etablere «Næringslivets Hus». 
-Kommunen finansierer ca. 50 % av Næringsrådets virksomhet. Mye av kommunalt tilskudd til 
Næringsrådet har tidligere gått til husleie.  
-Formannskapet ble forelagt saken i mai/juni 2016, og det ble vedtatt at lokalene i 
«Bankbygget» skulle tildeles næringslivet. 
 
Ordfører supplerte rådmannens orientering.  
-Næringsrådet betaler for lokalene de faktisk benytter, for øvrig har lokalene fellesområder 
som er til disposisjon for både næringsliv og offentlig virksomhet. (Møterom, turistinformasjon, 
kontorlokaler til utlån mm) 
 
 
2) Ordfører orienterte utvalget om nedleggelse av lensmannskontoret/nærpolitireform 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 25.01.2017: 

--- 

 


