
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Rakkestad 
 
 
 
Møtedato: 27.09.2017,  
Tidspunkt: fra kl. 08:15 til kl. 10:15 
Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssal 
Fra – til saksnr.: 17/20 – 17/23  

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Vidar Storeheier, leder X  

Svein Iver Gjøby X  

Elin Gjerberg X 
 

Marit Torp X  

Øyvind Kjeve X  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra administrasjonen: Rådmann Alf T. Skog og seksjonsleder for Teknikk, miljø og l 
   landbruk Espen Jordet 
Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad 
Møtende fra sekretariatet: Anita Rovedal 
 
 
 

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

 
 

  

                                   ……………….                                    ……………………. 
                                    Marit Torp                                              Øyvind Kjeve 
 
 

Merknader 

 

 
Kontrollutvalget Rakkestads møte 27.09.2017 
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PS 17/20 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31.05.2017 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31.05.2017, godkjennes 
  

Rakkestad, 20.09.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 27.09.2017: 

Vedtak som innstilt  
 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 27.09.2017: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31.05.2017, godkjennes 

 
 
 
PS 17/21 Henvendelse til kontrollutvalget - Rakkestad 
Containerservice AS 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget finner ikke at henvendelsen fra Rakkestad Containerservice AS faller 

inn under kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. Kontrollutvalget tar derfor ikke saken 
opp til videre vurdering. 

  
  

 
Rakkestad, 20.09.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 27.09.2017: 

Leder innledet saken og ga ordet til rådmann, rådmann redegjorde for saken og svarte på 
spørsmål fra utvalget. 
Hovedpunkter: 

- Innkjøp og offentlighetsloven 
- Praksis/rutiner i forhold til forretningshemmeligheter. 

 
Leder opplyser at han har fått en mail fra Isebakke hvor Isebakke informerer om at de nå har 
sendt saken inn til KOFA. 
 
Alle hadde ord til saken. 
 
Vedtak som innstilt. 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 27.09.2017: 

Kontrollutvalget finner ikke at henvendelsen fra Rakkestad Containerservice AS faller inn 
under kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. Kontrollutvalget tar derfor ikke saken opp til 
videre vurdering. 



 
 

 

 
 
PS 17/22 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
  

Rakkestad, 20.09.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 27.09.2017: 

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen. 
Revisjonen ga informasjon om følgende: 

- Selskapskontroll er igangsatt  
- Forvaltningsrevisjon  
- Regnskapsrevisjon  

 
Sekretariatet gjorde utvalget oppmerksomme på at om de ønsket å forandre/legge til noe i 
forhold til vedtatt prosjektbeskrivelse sett ut fra sak 17/21 måtte utvalget gjøre dette snarlig. 
Utvalget drøftet dette og kom frem til at de ønsket at vedtatt prosjektbeskrivelse skulle være 
uforandret. 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 27.09.2017: 

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
 

 
 
PS 17/23 Eventuelt 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Saken legges fram uten innstilling. 
  

 
Rakkestad, 09.08.2017 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 27.09.2017: 

1. Utvalget ønsker en orientering om kommunens økonomiske situasjon generelt og rundt 
barnevern spesielt på neste møte.   

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 27.09.2017: 

1. Utvalget ønsker en orientering om kommunens økonomiske situasjon generelt og rundt 
barnevern spesielt på neste møte.   

 

 


