MØTEPROTOKOLL
Eidskog kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

03.05.2018 kl. 08:15-16.00
Eidskog rådhus-Formannskapssalen
18/00087

Tilstede:

Sidsel Mobrenna - leder
Arild Christiansen - nestleder
Elida Asp
Stine Morken Bakken

Møtende
varamedlemmer:

Kjell Ivar Pettersson

Forfall:

Per Ole Rønning

Andre:

Ordfører Kamilla Thue deltok under sak 28/18
Tidligere leder av klagenemnda, Anne Gunn Platek, og leder
sakkyndig nemnd, Bjørn Lien, deltok under sak 29/18.
Virksomhetsleder Steinar Grønnerud og leder for
eiendomsavdelingen Carl Jaller deltok under sak 30/18.
Rådmann Trond Stenhaug deltok under sakene 31/18-33/18.
Virksomhetsleder Steinar Grønnerud deltok under sak 31/18.
Økonomileder Line Fjeld Muri deltok under deler av sak 32/18.
Frivillighets- og folkehelsekoordinator Kjetil Vaage og leder May
Britt Verhaug deltok under sak 34/18.
Leder NAV sosial, Syver Ekbrant deltok sak 35/18.

Protokollfører:

Torgun M. Bakken

SAKSKART

Side

Saker til behandling
27/18 18/00147-5 Referater, orienteringer og diskusjoner.

1

3

28/18 18/00068-5 Samtale med ordføreren.
29/18 18/00114-7

Oppfølging eiendomsskatt, informasjon fra
klagenemnd og sakkyndig nemnd.

30/18 18/00063-8 Informasjon om vedlikeholdsplan for kommunale bygg.
31/18

18/0006320

Informasjon om næringsutvikling i kommunen og K+

5
6
8
9

32/18 18/00063-7 Samtale med rådmannen.

10

33/18 18/00029-7 Oppfølging av eiendomsskatt jf. KU-sak 20/18.

12

34/18 18/00063-9 Orientering om folkehelseoversikt.

14

35/18

18/0006310

Orientering om sosialhjelp.

15

36/18 18/00171-1 Vurdering av bestilling av selskapskontroll.

16

37/18 18/00091-5 Eventuelt.

17

38/18 18/00092-5 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

19

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

UNDERSKRIFTER:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar
med det som ble bestemt på møtet.

UTSKRIFTER:
Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og
lokalpressen.
Innkallinger og møtebøker ligger også på www.gs-iks.no under «Dokumenter».

2

Saker til behandling

27/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.
Behandlet av
1 Eidskog kontrollutvalg

Møtedato
03.05.2018

Saknr
27/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saksframstilling
Orienteringer/diskusjoner
 Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem
forbereder en orientering til de øvrige).
o Saker fra formannskapet: Sidsel Mobrenna
o Saker fra familie, oppvekst og undervisning: Stine Morken Bakken
o Saker fra plan og samfunn: Arild Christiansen
o Saker fra helse, omsorg og levekår: Per Ole Rønning
o Saker fra trepartsutvalget: Elida Asp
 Kommunestyrets saker og vedtak.
 Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets
leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
 Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En
oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på www.gs-iks.no.
 Eventuelle mediesaker.
 Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, jf. tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan
for FR).
 Revisjonsberetning 2017 Eidskog helsetun.
 Orientering om spørreundersøkelsen 2018 for kontrollutvalgene.
 Orientering om saken om sammenslåing av sekretariater.
 Bestilling av forvaltningsrevisjon utsettes til neste møte, jf. KU-sak 14/18.

Møtebehandling
Kontrollutvalget diskuterte noen av sakene og ga en gjensidig orientering.
KU-leder og sekretariatsleder orienterte litt om saken om sammenslåing av sekretariater.
Sekretariatsleder orienterte om resultatene fra spørreundersøkelsen 2018:
 23 svar (72 %)
 Det som går igjen i svarene er at de aller fleste er fornøyd slik det er i dag, både i
forhold til kontrollutvalget og sekretariatet.
 Alle mente at arbeidet i kontrollutvalget hadde vært interessant/meget interessant.
 Mange ønsker seg generelt mer opplæring.
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Flere er også opptatt av at medlemmene skal møte godt forberedt på møtene og at
møtene skal være strukturerte og at tidsskjema for sakene bør holdes i størst mulig
grad.
Det er også flere som mener det er ønskelig å gå dypere inn i saker og være mer ute på
enhetene.

Votering
Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
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28/18 Samtale med ordføreren.
Behandlet av
1 Eidskog kontrollutvalg

Møtedato
03.05.2018

Saknr
28/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling
Kontrollutvalget inviterer ordfører Kamilla Thue til en samtale hvor det kan diskuteres generelle
problemstillinger i Eidskog kommune.
Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til
kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør gjøres
oppmerksom på?

Møtebehandling
Ordfører Kamilla Thue deltok under behandlingen. I samtalen med ordføreren ble følgende
temaer berørt:
 Saken om endring av finansiering av ressurskrevende brukere.
 Eiendomsskatt, status i valg av nemnder. Det er kommunestyremøte i neste uke, hvor
det skal velges ny klagenemnd og et nytt medlem i sakkyndig nemnd.
 Saken om sammenslåing av sekretariater. Kontrollutvalget oppfordret ordføreren om å
gi tilbakemelding innen fristen (1.7.18).

Votering
Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.
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29/18 Oppfølging eiendomsskatt, informasjon fra klagenemnd og
sakkyndig nemnd.
Behandlet av
1 Eidskog kontrollutvalg

Møtedato
03.05.2018

Saknr
29/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksframlegg
Kontrollutvalget har i lengre tid hatt eiendomsskatt på sin agenda. Det har bl.a. vært
informasjon fra rådmannen (jf. også KU-sak 33/18), kontrollutvalget har behandlet en
revisjonsrapport og nå ønsker de også å få litt informasjon fra klagenemnda og sakkyndig
nemnd. Kontrollutvalget er kjent med at klagenemnda har lagt ned sitt arbeid og har skrevet
flere brev til kommunestyret.
Kontrollutvalget sa i forrige møte at de «ser med bekymring på at det ser ut til å være ulike
oppfatninger om hvordan de forskjellige aktørene har opptrådt i denne saken (roller)». Derfor
vil kontrollutvalget be om at klagenemndas tidligere leder Anne Gunn Platek og leder av
sakkyndig nemnd Bjørn Lien kommer og gir sitt syn på saken.

Møtebehandling
Klagenemndas tidligere leder Anne Gunn Platek og leder av sakkyndig nemnd Bjørn Lien
deltok under behandlingen.
Bjørn Lien startet med å orientere om saken som ble satt i gang ved å engasjere et
takseringsfirma. Dessverre ble selskapet ikke godt nok fulgt opp, bl.a. på bakgrunn av
sykemelding i kommunen. Han sier at takstene, generelt sett, ikke ligger for høyt, snarere
tvert i mot og det virker ikke som det er ujevnt. Vedtakene i sakkyndig nemnd har stort sett
vært enstemmige. Matrikkelen er ikke oppdatert, det er et problem. Lien mener ikke at
sakkyndig nemnd er «overkjørt» av noen.
Det som en har lært av dette, er å ha nok ressurser, ha med seg organisasjonen og ha god nok
tid er viktig for å få gjennomført en slik gjennomgang.
Flere mener at informasjonen til innbyggerne ser ut til å ha vært mangelfull. Den
informasjonen som nå er lagt inn på kommunens hjemmeside er veldig bra.
Anne Gunn Platek orienterte om brevene som ble sendt fra klagenemnda. Det var
likhetsprinsippet som sto sterkt i behandlingen av klagesakene. Platek mente at det var
informasjon som de fikk, og ikke en «overkjøring» av nemnda. Men det er delte oppfatninger
om dette.
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Votering
Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
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30/18 Informasjon om vedlikeholdsplan for kommunale bygg.
Behandlet av
1 Eidskog kontrollutvalg

Møtedato
03.05.2018

Saknr
30/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Saksframstilling
Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den
kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har
god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering
om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.
Kontrollutvalget ønsker informasjon om vedlikeholdsplan for kommunale bygg og har derfor
innkalt leder for eiendomsforvaltning Carl Jaller for å komme og orientere.

Møtebehandling
Virksomhetsleder Steinar Grønnerud og leder for eiendomsforvaltning Carl Jaller deltok
under behandlingen.
Jaller orienterte om grunnlaget for vedlikeholdsplan og hadde også med en oversikt over
vedlikeholdsplan som viste vedlikeholdsbehovet etter gradering. I ettertid blir det foretatt en
prioritering som legges inn i budsjettet. Men det er ofte for lite budsjett til å dekke det som det
er behov for. Kontrollutvalget får presentasjonen tilsendt i ettertid.

Votering
Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.
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31/18 Informasjon om næringsutvikling i kommunen og K+
Behandlet av
1 Eidskog kontrollutvalg

Møtedato
03.05.2018

Saknr
31/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Saksframstilling
Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den
kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har
god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering
om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.
Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker at rådmannen orienterer litt om
kommunens arbeid med næringsutvikling – og hvordan K+ eventuelt bistår i dette arbeidet.
Hvilken nytte har kommunen av K+?

Møtebehandling
Rådmann Trond Stenhaug og virksomhetsleder Steinar Grønnerud deltok under behandlingen.
Rådmannen orienterte først litt om den organisasjonsendringen som ble gjennomført høsten
2017. Under den organisatoriske «enheten» Næring ligger:
 Team- og prosjektorganisert
- Næring
- Skog og jord
- SørHedmark Næringshage
- K+
- Øvrige samarbeidspartnere
Dette er for å tydeliggjøre at det er stort fokus på næringsutvikling i kommunen.
Videre orienterte Grønnerud om det praktiske arbeidet innen næringsutvikling og det
samarbeidet som skjer på dette området. Det jobbes også godt regionalt på dette området.

Votering
Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
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32/18 Samtale med rådmannen.
Behandlet av
1 Eidskog kontrollutvalg

Møtedato
03.05.2018

Saknr
32/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Saksframstilling
Kontrollutvalget innkaller rådmann Trond Stenhaug til en samtale hvor vi kan diskutere
generelle problemstillinger i Eidskog kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen
orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.
Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen.
 Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den
økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i
investeringsregnskapet.
 Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.
 Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte
(enhet, sak/tema (ikke navn)).
 Oppfølging av KS-saker.
 Sykefraværet i kommunen.
Kontrollutvalget ber også om at du orienterer litt om hvilken opplæring de ansatte har fått i
bruk av offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Møtebehandling
Rådmann Trond Stenhaug deltok under behandlingen. I tillegg deltok økonomileder Line
Fjeld Muri under deler av behandlingen.
Muri orienterte litt om økonomien pr. april i år, dette er en foreløpig orientering, ettersom
april ikke er helt «lukket» enda.
 Det ligger foreløpig an til at det blir «balanse» pr. april.
 Det er merforbruk på hjemmebaserte tjenester og boligtjenesten. Det er også her
utfordringen om finansieringen av ressurskrevende brukere er.
 Det er ikke bokført så mye på investeringssiden enda, men det kommer mer, ikke
minst i forbindelse med utbygging i rådhuset og Børlis plass.
 Det er foreløpig ingen «røde flagg» på investeringssiden.




Ingen anmeldelser, varslinger eller tilsynssaker siden sist.
Oppfølging av KS-saker – går sin gang.
Sykefravær. Snittet for i januar-mars 2018 er 8,24 %. Det er lavere enn for samme
periode i 2017.
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Opplæring i offentlighetslov/forvaltningslov, også litt i forhold til åpenhetsindeksen,
som nettopp er lansert.
En åpenhetsindeks er et øyeblikksbilde. Rådmannen sier at dette blir sett opp mot
kommunens arbeid med kommunikasjonsstrategi.
Rådmannens utgangspunkt er å praktisere meroffentlighet.
Rådmannen er usikker på om det ble gitt opplæring for de ansatte på
offentlighetsloven og forvaltningsloven, som det ble sagt skulle skje etter
revisjonsgjennomgagen om dette temaet i førsten av 2017.
Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til at offentlighetsloven ikke blir praktisert
strengere enn lovens intensjon.

Votering
Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.
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33/18 Oppfølging av eiendomsskatt jf. KU-sak 20/18.
Behandlet av
1 Eidskog kontrollutvalg

Møtedato
03.05.2018

Saknr
33/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Saksframstilling
Kontrollutvalget behandlet i sak 20/18 en oppfølging av rapport om Eiendomsskatt i Eidskog
(rapport fra Hedmark Revisjon IKS i oktober 2017). Rapporten ble behandlet i
kommunestyret 21.11.17, sak 103/17, med følgende vedtak:
1.

2.
3.

Kommunestyret tar Hedmark Revisjon IKS sin rapport om «Undersøkelse om Eiendomsskatt i
Eidskog» til orientering og ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak, slik at ikke slike rutinesvikter
og feil oppstår igjen.
Kommunestyret ber rådmannen kvalitetssikre lovligheten av utskriving av eiendomsskatt for 2017.
Kontrollutvalget følger opp saken igjen innen 1.2.18.

Rådmannen var til stede i møtet og orienterte om sin tilbakemelding. Han sa at «at saken om
eiendomsskatt er omfattende i seg selv, men rådmannen rapporterer her i forhold til
kommunestyrets vedtak».

Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 20/18:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
a. Kommunestyret ber rådmannen avklare spørsmålet om gyldigheten av
verdivurderingene av næring, verk og bruk for 2017.
b. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at lovverket knyttet til eiendomsskatt
(som eks. eiendomsskatteloven, forvaltningsloven, egne vedtekter osv.) blir
fulgt i det videre arbeidet med eiendomsskatt.
c. Kommunestyret ber rådmannen tydeliggjøre rolleforståelsen i
eiendomsskatteprosessen.
d. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp disse punktene i ettertid.
3. Kontrollutvalget følger opp saken igjen i neste møte.
Kontrollutvalget har derfor bedt om en ny orientering fra rådmannen. De ønsker at rådmannen
orienterer om
 Hva har skjedd siden forrige møte (som var 16.3.18) og hvor står saken om
eiendomsskatt nå?
 Hva har kjøp av konsulentbistand (Huus Hansen) kostet kommunen?

Møtebehandling
Rådmann Trond Stenhaug var til stede under behandlingen.
Det var kommunestyremøte 20.3.18 (020/18). Rådmannen orienterte om dette:
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1. Med hjemmel i kommuneloven § 10 nr 6 oppløses nåværende klagenemnd for eiendomsskatt i
Eidskog.
2. Det foretas valg på medlemmer til ny klagenemnd som trer i virksomhet umiddelbart ved
oppnevnelsen.
3. Kommunestyrets eiendomsskattevedtekter endres i tråd med vedlagte forslag.
4. Det gjennomføres ikke ny alminnelig taksering i Eidskog i 2018.
5. Rådmannen legger fram en sak til politisk behandling innen juni om hvordan Eidskog
Kommune kan gjennomføre et matrikkelprosjekt. Prosjektet må ta for seg alle eiendommene i
kommunen, og ikke bare de som har sendt inn klage på eiendomsskatten.
6. Rådmannen informerer i neste kommunestyret om rutiner for en løpende oppdatering av
matrikkelen på de eiendommene hvor det blir påvist feil i klagebehandlingen for
eiendomsskatt.
7. Kommunestyrets krav til prosessen er: Åpenhet og innsyn, etterlevelse av
eiendomsskattevedtektene, tydelig ledelse, tilstrekkelig prioritering av bemanning/ressurser,
informasjon til innbyggerne.

Rådmannen legger fram en ny sak til kommunestyret 8.5.18 om bl.a. valg av ny klagenemnd.
Kostnadene til kjøp av bistand, noe er ført på administrasjon og noe på eiendomsskattekontoret, alt etter hvilken jobb som har vært utført.

Votering
Det ble lagt fram et nytt tillegg til forslag til vedtak. Kontrollutvalget vurderer
kommunestyrets behandling av KU-sak 20/18 før de tar stilling til eventuell oppfølging. Dette
ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Kontrollutvalget vurderer kommunestyrets behandling av KU-sak 20/18 før de tar
stilling til eventuell oppfølging.
2. For øvrig tar kontrollutvalget rådmannens redegjørelse til orientering.
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34/18 Orientering om folkehelseoversikt.
Behandlet av
1 Eidskog kontrollutvalg

Møtedato
03.05.2018

Saknr
34/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Saksframstilling
Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den
kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har
god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering
om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.
Kontrollutvalget ønsker en informasjon om Folkehelseoversikten i Eidskog kommune og har
derfor bedt frivillighets- og folkehelsekoordinator Kjetil Vaage og Torfinn Smines fra
plan/teknikk og miljø om å komme og orientere.

Møtebehandling
I stedet for Torfinn Smines, møter avdelingsleder for kultur, May Britt Verhaug. I tillegg
deltok Kjetil Vaage under behandlingen.
De hadde med en presentasjon som kontrollutvalget får tilsendt i ettertid.

Votering
Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering
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35/18 Orientering om sosialhjelp.
Behandlet av
1 Eidskog kontrollutvalg

Møtedato
03.05.2018

Saknr
35/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Saksframstilling
Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den
kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har
god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering
om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.
Kontrollutvalget har bedt om orientering om: Kommunens utgifter til sosialhjelp og
utviklingen de siste 5 år. Hva kan være årsak til utviklingen og hva gjør kommunen for å
forebygge større behov for sosialhjelp i kommunen?
Vi har bedt Syver Ekbrant om å komme å orientere.

Møtebehandling
Leder NAV Syver Ekbrant var til stede under behandlingen.
Han hadde med seg en presentasjon som kontrollutvalget får tilsendt i ettertid.

Votering
Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.
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36/18 Vurdering av bestilling av selskapskontroll.
Behandlet av
1 Eidskog kontrollutvalg

Møtedato
03.05.2018

Saknr
36/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget avventer nærmere bestilling inntil det foreligger en revidert plan for
selskapskontroll.

Saksframstilling
I tråd med plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019, har kontrollutvalget bestilt
selskapskontroll i Eskoleia AS. I følge planen gjenstår det tre prosjekter som ikke er bestilt, og det
er forvaltningsrevisjon i GIR IKS og i GIV IKS og en eierskapskontroll i det deleide selskapet
Eidskog-Stangeskovene AS.
Som det går fram av vedlegg 1, så er det en av eierne som ikke har GIR IKS på sin plan, mens det
for GIV IKS, er det tre av eierne som ikke har satt opp dette selskapet. Det er selvsagt en stor
fordel at alle eierne er med på en bestilling, men det er ikke noe krav om dette. Det er ikke noe i
veien for at Eidskog kan bestille en forvaltningsrevisjon, selv om de øvrige eierne ikke blir med.
Det handler da kun om pris/ressurser. Det er selvsagt veldig ressursbesparende om det er flere
som deltar i samme bestilling. Det er også en mulighet at sekretariatet kan legge fram en sak for
de andre kontrollutvalgene og foreslå et samarbeidsprosjekt, hvis kontrollutvalget i Eidskog
ønsker det.
Når det gjelder eierskapskontroll i Eidskog-Stangeskovene, så er ikke kontrollutvalget i Eidskog
avhengig av andre for å bestille denne.
Glåmdal sekretariat IKS har planlagt en revidering av plan for selskapskontroll i år, denne skal
etter planen, legges fram for kontrollutvalget i det første møtet etter sommerferien. Et alternativ er
da å avvente nærmere bestillinger til denne planen foreligger, så sant ikke kontrollutvalget mener
at det er noen kontroller som bør gjennomføres nå i ett av de gjenværende selskapene – eller i
noen av de øvrige selskapene. Kontrollutvalget har anledning til å vurdere andre
selskapskontroller, hvis det er behov for det. 2
Så sant det ikke foreligger tungtveiende grunner for å bestille selskapskontroll på nåværende
tidspunkt, vil sekretariatsleder foreslå å avvente bestillinger til den reviderte planen foreligger.
Dette har også noe med ressurssituasjonen å gjøre, og hva som er tilgjengelig av gjenstående timer
til disposisjon.

Møtebehandling
Sekretariatsleder ga en kort orientering.

Votering
Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Kontrollutvalget avventer nærmere bestilling inntil det foreligger en revidert plan for
selskapskontroll.
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37/18 Eventuelt.
Behandlet av
1 Eidskog kontrollutvalg

Møtedato
03.05.2018

Forslag til vedtak/innstilling:
Ingen forslag til vedtak.

Møtebehandling

Votering

Vedtak
Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.
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Saknr
37/18

38/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.
Behandlet av
1 Eidskog kontrollutvalg

Møtedato
03.05.2018

Saknr
38/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Evalueringen tas til etterretning.

Saksframstilling
Kontrollutvalget tar en evaluering av dagens møte. Hva har vært bra og hva kan eventuelt gjøres
annerledes?
Er det saker/informasjon/endringer som skal inn i tiltaksplanen? Eventuelle spørsmål til de
som skal orientere i neste møte.

Møtebehandling
Kontrollutvalget tok en rask evaluering.

Votering
Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Evalueringen tas til etterretning.
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