
 

 
Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Våler 
 
 
 
Møtedato: 13.11.2019,  
Tidspunkt: fra kl. 15.00 til kl. 16:15 
Møtested: Våler kommune, møterom Kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 19/24 – 19/27  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte: 5 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Ida Haaby og Anita Rovedal 
Møtende fra revisjonen: Agnete Østby 
Møtende fra administrasjonen: - 
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……………………. 

 
 

……………………. 
Tom Andre Brubak Ronja Johansen Fredrik Bjerketvedt 

 
………………….. 

 
 …………………… 

Inger Marie Drillestad Standal  Egil Holm 
 

 
 

Merknader 
Utover sakene på sakslisten, drøftet utvalget følgende: 
 
Sekretariat:  
Utvalget uttrykte bekymring for sekretariatet og bemanningen der, og ba om at bekymringen 
skulle viderebringes ordfører.  
 
Budsjett 2019: 
Bjørn Frøland fremmet følgende forslag til vedtak: 

MEDLEMMER:  MØTT:  
Tom André Brubak X 
Ronja Johansen X 
Fredrik Bjerketvedt X 
Inger Marie Drillestad Standal X 
Egil Holm Forfall 
  
VARAMEDLEMMER (Innkalt):  

Bjørn Frøland x 
  



 

Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse av budsjettprosessen (som fant sted i 2018 i 
forbindelse med budsjettet for 2019 og økonomiplanen 2020-23) samt oppfølging av 
regnskap/budsjettjusteringer i 2019 
  
Ved votering falt forslaget en mot fire stemmer, mindretallet besto av Bjørn Frøland. 
 
Utvalget ønsket i stedet å invitere rådmannen til neste møte for å orientere kontrollutvalget om 
budsjett, særskilt om budsjettoverskridelsene i 2019 som har blitt gjort kjent gjennom siste 
tertialrapport. Utvalget blir i fellesskap enige om spørsmål til rådmannen, som sekretariatet 
viderebringer i invitasjonen. 
 
Gymsal: 
Bjørn Frøland fremmet følgende forslag: 
 
Kontrollutvalget ber om en redegjørelse i sak 6/19 i kommunestyret 2 mai 2019: vedr. 
«Forprosjekt ny gymsal i Svinndal» Man ønsker svar på følgende: 
A Den gamle gymsalen er revet, hvem ga instruks om at denne gymsalen skulle rives? (Før 
anbud og budsjettbehandling samt finansiering er vedtatt av kommunestyret) 
B Er det lovpålagt å søke om rivingstillatelse og ble det gjort i tide? 
 
Ved votering falt forslaget en mot fire stemmer, mindretallet besto av Bjørn Frøland. 

 
 
 
  



 

Kontrollutvalget Vålers møte 13.11.2019 
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PS 19/24 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 
26.09.2019 

Sekretariatets innstilling 
 
1. Protokoll fra Våler kontrollutvalg 26.09.2019 godkjennes. 

 
2. Våler 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 Vålers behandling 13.11.2019: 
Leder innledet. 
Sekretariatet svarte på spørsmål.  
 
Vedtak som innstilt.  

Kontrollutvalget Vålers vedtak 13.11.2019: 
1. Protokoll fra Våler kontrollutvalg 26.09.2019 godkjennes. 

 
2. Våler 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 19/25 Møtereglement Våler kontrollutvalg 2019 -2023 

Sekretariatets innstilling 
  
 Kontrollutvalget vedtar Reglement for kontrollutvalget i Våler kommune, 2019- 2023 
  

 

Kontrollutvalget Vålers behandling 13.11.2019: 
 
Sekretariatet orienterte og svarte på spørsmål. 
Vedtak som innstilt.  
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 13.11.2019: 
 
  
 Kontrollutvalget vedtar Reglement for kontrollutvalget i Våler kommune, 2019- 2023 
  

 
  



 

PS 19/26 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2020 

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

1 108 359.- 
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 Vålers behandling 13.11.2019: 
Sekretariatet redegjorde for budsjettet og svarte på spørsmål  
Revisjonen redegjorde for ny prismodell.  
 
Sekretariatet ble gjort oppmerksom på regnefeil vedr prosentvis økning til revisjonshonorar i 
saksfremlegget. Feilen blir rettet slik at oversendelsen til kommunestyret blir korrekt.  
 
Utvalget fremmet i fellesskap forslag om å øke satsen til «tapt arbeidsfortjeneste» med kr 
5000, til kr 10 000 for 2020. 
 
Budsjettets total blir etter dette kr 1 113 359,- 
 
Innstillingen med korrigering for økning til «tapt arbeidsfortjeneste» enstemmig vedtatt. 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 13.11.2019: 
1. Kontrollutvalget vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2020 med kostnadsramme på kr. 

1 113 359.- 
 

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. 

  
 
  



 

PS 19/27 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: 05.02.2019 kl.09:00 
2. møte: 29.04.2019 kl.09:00 
3. møte: 03.06.2019 kl.09:00 
 

Kontrollutvalget Vålers behandling 13.11.2019: 
 
Sekretariatet ble gjort oppmerksom på at det var oppgitt feil årstall i innstillingen.  
 
Med korrigert årstall til 2020 ble innstillingen enstemmig vedtatt.  

Kontrollutvalget Vålers vedtak 13.11.2019: 
 
Med forbehold om at endringer kan forekomme, vedtar kontrollutvalget aktivitetsplanen og 
setter opp følgende møtedager for første halvår 2020: 
 
1. møte: 05.02.2020 kl.09:00 
2. møte: 29.04.2020 kl.09:00 
3. møte: 03.06.2020 kl.09:00 
 


