
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Rakkestad 
 
 
 
Møtedato: 20.11.2019,  
Tidspunkt: fra kl. 08.30 til kl. 13:00 
Møtested: Rakkestad kommune, rådhuset, møterom Grupperom 2 
Fra – til saksnr.: 19/28 – 19/31   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antall fremmøtte 4 av 5 
 
Møtende fra sekretariatet: Anita Rovedal 
Møtende fra revisjonen: Rita Elnes og Casper Støten 
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John M. Snopestad  Inger Kaatorp 
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MEDLEMMER:  MØTT:  

Finn Kultorp, leder X 

Ellen Solbrække X 

Jan Ståle Lintho Ikke møtt 

John Martin Snopestad Forfall 

Inger Kaatorp X 

  

VARAMEDLEMMER (innkalt):  

Sjur Hagestande Forfall  

Roger Olstad X  



 
 

PS 19/28 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 
18.09.2019 

Sekretariatets innstilling 

 
1. Protokoll fra Rakkestad kontrollutvalg 18.09.2019 godkjennes. 

 
2. Rakkestad kontrollutvalg vedtar følgende praksis for godkjenning av protokoll 

(møtebok): 

 Forslag til protokoll sendes til medlemmene for godkjenning så snart som mulig 
etter møtet. 

 Det gis en frist for tilbakemelding. Hvis merknad(er) ikke er mottatt innen 
fristen, er protokollen godkjent. 

 Hvis det foreligger merknad, sendes merknaden(e) over til alle som fikk 
utkastet i første runde med ny frist for tilbakemelding. Protokollen er godkjent 
så snart det ikke foreligger merknad innen siste frist. 

 Protokollen sendes kommunen som sørger for at den gjøres tilgjengelig på nett 

 Protokollen signeres i påfølgende møte, som minimum av leder og et annet 
            medlem. 

  
 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 20.11.2019: 

Vedtak som innstilt. 
 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 20.11.2019: 

1. Protokoll fra Rakkestad kontrollutvalg 18.09.2019 godkjennes. 
 

2. Rakkestad kontrollutvalg vedtar følgende praksis for godkjenning av protokoll 
(møtebok): 

 Forslag til protokoll sendes til medlemmene for godkjenning så snart som mulig 
etter møtet. 

 Det gis en frist for tilbakemelding. Hvis merknad(er) ikke er mottatt innen 
fristen, er protokollen godkjent. 

 Hvis det foreligger merknad, sendes merknaden(e) over til alle som fikk 
utkastet i første runde med ny frist for tilbakemelding. Protokollen er godkjent 
så snart det ikke foreligger merknad innen siste frist. 

 Protokollen sendes kommunen som sørger for at den gjøres tilgjengelig på nett 

 Protokollen signeres i påfølgende møte, som minimum av leder og et annet 
            medlem. 

  
 

 
 
  



 
 

PS 19/29 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2020 

Sekretariatets innstilling 

 
1. Kontrollutvalget vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2020 med kostnadsramme på kr. 

1 483 396,- 
  
2. Budsjett for kontrollarbeidet 2020 oversendes ordfører for videre politisk behandling. 

Kontrollutvalgets forslag skal følge innstillingen til årsbudsjettet, jfr. § 2 i Forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 20.11.2019: 

 
Leder Finn Kultorp fremmet følgende forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 1 483 396,- i budsjett for 2020 til 

kontrollarbeidet i Rakkestad kommune.  
  
2. Saken sendes formannskapet og kommunestyret. 

 
Ellen Solbrække fremmet følgende forslag til tilleggs punkt, nytt pkt 2. Leder fratrådte under 
behandling av dette forslaget. 
 
Forslag til nytt pkt 2: Kontrollutvalget ber kommunestyret om å vurdere ledergodtgjørelsen til 
leder for kontrollutvalget. Vi ber kommunestyret om å se godtgjørelsen til leder for 
kontrollutvalget i sammenheng med godtgjørelsen til ledere for de andre utvalgene. 
 
Utvalget foreslo da at følgende vedtak: 
1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 1 483 396,- i budsjett for for 

2020 til kontrollarbeidet i Rakkestad kommune.  
  
2. Kontrollutvalget ber kommunestyret om å vurdere ledergodtgjørelsen til leder for 

kontrollutvalget. Vi ber kommunestyret om å se godtgjørelsen til leder for 
kontrollutvalget i sammenheng med godtgjørelsen til ledere for de andre utvalgene. 

  
3. Saken sendes formannskapet og kommunestyret. 

 
Vedtak enstemmig som foreslått.  

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 20.11.2019: 

1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 1 483 396,- i budsjett for for 
2020 til kontrollarbeidet i Rakkestad kommune.  

  
2. Kontrollutvalget ber kommunestyret om å vurdere ledergodtgjørelsen til leder for 

kontrollutvalget. Vi ber kommunestyret om å se godtgjørelsen til leder for 
kontrollutvalget i sammenheng med godtgjørelsen til ledere for de andre utvalgene. 

  
3. Saken sendes formannskapet og kommunestyret. 

 

 
  



 
 

PS 19/30 Møtereglement for kontrollutvalget i Rakkestad 2019-2023 

Sekretariatets innstilling 

  
 Kontrollutvalget vedtar Reglement for kontrollutvalget i Rakkestad kommune, 2019- 

2023 
  

 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 20.11.2019: 

Utvalget drøftet saken. 
 
Leder fremmet forslag om å utsette saken til neste møte. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 20.11.2019: 

Saken utsettes til neste møte. 
 
 
 

PS 19/31 Kontrollutvalgets møteplan og aktivitetsplan 

Sekretariatets innstilling 

 
 Med forbehold om at endringer kan forekomme, vedtar kontrollutvalget aktivitetsplanen 

og setter opp følgende møtedager for første halvår 2020: 
 

 1. møte: 12.02.2020 kl. 09:00 
2. møte: 06.05.2020 kl. 09:00 
3. møte: 17.06.2020 kl. 09:00 

  
 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 20.11.2019: 

Utvalget ønsket seg tirsdager som møtedag og 6/5 kolliderte med formannskapsmøtet i 
kommunen. Sekretariatet foreslo da følgende møtedager: 
 
1. møte: 11.02.2020 kl. 09:00 
2. møte: 12.05.2020 kl. 09:00 
3. møte: 16.06.2020 kl. 09:00 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 20.11.2019: 

Med forbehold om at endringer kan forekomme, vedtar kontrollutvalget aktivitetsplanen 
og setter opp følgende møtedager for første halvår 2020: 
 
1. møte: 11.02.2020 kl. 09:00 
2. møte: 12.05.2020 kl. 09:00 
3. møte: 16.06.2020 kl. 09:00 

 


