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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av innkalling 7.5.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 7.5.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Innkalling til møte 7.5.2018 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll 12.2.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 12.2.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 12.2.2018 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/18 Godkjenning av protokoll 19.3.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 19.3.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 19.3.2018 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

11/18 Årsregnskap 2017 Kragerø Havnevesen KF 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 11/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalgets oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende 
uttalelse om særregnskap 2017 for Kragerø Havnevesen KF: 
 
Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2017 for Kragerø Havnevesen KF, som er vedtatt 
av styret i foretaket. Telemark kommunerevisjon har avlagt uavhengig revisors beretning 
datert 13.4.2018 og levert rapport til kontrollutvalget om revisjonen av regnskapet datert 
18.4.2018. 
 
Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 1 207 847 og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 969 336.  
 
Revisjonen har avgitt en normalberetning til Kragerø Havnevesen KF. Dette betyr at 
revisjonen av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever 
forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen.  
 
Revisjonen peker likevel i sin rapport til kontrollutvalget på følgende punkter, som 
kontrollutvalget forventer at blir tatt hensyn til i det videre arbeidet: 

- Kontrollutvalget merker seg revisors kommentar om at de ikke kan se at det er foretatt 
vurdering av kundefordringer og avsetning for potensielt tap. 

- Kontrollutvalget merker seg revisors kommentar om uheldige manuelle føringer på 
lønnspostene. 

- Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp pga. oppgjør mellom 
Kragerø kommune og Kragerø Havnevesen KF om kjøp og salg av eiendommer. 
Inntekten var ikke budsjettert og derfor heller ikke avsatt. Kontrollutvalget merker seg 
at tilsvarende revisjonsmerknad var avgitt til årsregnskapet for 2016, og ber foretaket 
følge opp dette i 2018. 

- Kontrollutvalget merker seg revisors kommentar om manglende budsjettregulering i 
investeringsregnskapet, og forventer at investeringsbudsjettet ved behov blir regulert 
for fremtiden. 

- Revisjonen anbefaler at det klargjøres på forhånd hvem som har ansvaret for de ulike 
oppgavene ved årsavslutningen, slik at det er god kommunikasjon mellom foretaket, 
økonomiavdelingen og lønningsavdelingen. Videre anbefaler revisor at 
dokumentasjon bør foreligge samlet. 

 
Kontrollutvalget viser til revisjonens konklusjoner og anbefaler at årsregnskapet fastsettes 
som Kragerø Havnevesen KFs årsregnskap for 2017. 
 
 
Møtebehandling 
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Havnefogd Svein Arne Walle la frem årsregnskap og årsberetning 2017 for Kragerø 
Havnevesen KF og svarte på spørsmål. 
 
Oppdragsrevisor Marianne Rogn redegjorde for revisors beretning og Rapport til 
kontrollutvalget vedr. Kragerø Havnevesen KF og svarte på spørsmål. 
 
Leder Iver A. Juel oppfordret havnevesenet og revisor til å ha dialog på forhånd for om mulig 
å unngå skriftlige kommentarer som i revisors rapport til kontrollutvalget. 
 
Endringsforslag fremsatt i møtet etter oppklaring av feil i første versjon av rapport fra revisor: 
Tredje strekpunkt fjernes. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med endringsforslag fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende 
uttalelse om særregnskap 2017 for Kragerø Havnevesen KF: 
 
Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2017 for Kragerø Havnevesen KF, som er vedtatt 
av styret i foretaket. Telemark kommunerevisjon har avlagt uavhengig revisors beretning 
datert 13.4.2018 og levert rapport til kontrollutvalget om revisjonen av regnskapet datert 
18.4.2018. 
 
Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 1 207 847 og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 969 336.  
 
Revisjonen har avgitt en normalberetning til Kragerø Havnevesen KF. Dette betyr at 
revisjonen av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever 
forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen.  
 
Revisjonen peker likevel i sin rapport til kontrollutvalget på følgende punkter, som 
kontrollutvalget forventer at blir tatt hensyn til i det videre arbeidet: 

- Kontrollutvalget merker seg revisors kommentar om at de ikke kan se at det er foretatt 
vurdering av kundefordringer og avsetning for potensielt tap. 

- Kontrollutvalget merker seg revisors kommentar om uheldige manuelle føringer på 
lønnspostene. 

- Kontrollutvalget merker seg revisors kommentar om manglende budsjettregulering i 
investeringsregnskapet, og forventer at investeringsbudsjettet ved behov blir regulert 
for fremtiden. 

- Revisjonen anbefaler at det klargjøres på forhånd hvem som har ansvaret for de ulike 
oppgavene ved årsavslutningen, slik at det er god kommunikasjon mellom foretaket, 
økonomiavdelingen og lønningsavdelingen. Videre anbefaler revisor at 
dokumentasjon bør foreligge samlet. 

 
Kontrollutvalget viser til revisjonens konklusjoner og anbefaler at årsregnskapet fastsettes 
som Kragerø Havnevesen KFs årsregnskap for 2017. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 Kragerø kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 12/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget skal etter kontrollutvalgsforskriften § 6 påse at kommunens årsregnskap blir 
revidert på en betryggende måte. På bakgrunn av tidligere fremlagt overordnet 
revisjonsstrategi for 2017, jevnlig rapportering om regnskapsrevisjon i kontrollutvalget, og 
dokumentasjon fra revisjonen bl.a. i forbindelse med revisjonen av kommunens årsregnskap 
for 2017, mener kontrollutvalget å kunne konkludere med at kommunens årsregnskap blir 
revidert på en betryggende måte. 
 
Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende 
uttalelse til Kragerø kommunes årsregnskap 2017: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Kragerø kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt 
revisjonsberetning samt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet. 
 
Kragerø kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 18 625 191 og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3 505 787. Investeringsregnskapet viser et udekket 
beløp på kr 108 920. 
 
Revisjonsberetningen for Kragerø kommune for 2017 er en såkalt normalberetning. Dette 
betyr at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller 
presiseringer i revisjonsberetningen. 
 
Revisjonen peker i sin rapport til kontrollutvalget på enkelte forhold som ikke er så alvorlige 
og vesentlige at de tas med i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget forventer likevel at også 
disse forholdene blir fulgt opp i 2018: 

- Kontrollutvalget merker seg revisors kommentarer omkring investeringsregnskapet. 
Det udekkede beløpet skyldes manglende låneopptak i forhold til kommunestyrets 
vedtak. Videre anbefaler revisjonen at kommunen vurderer om kommunens kapasitet 
er realistisk i forhold til planlagte gamle og nye prosjekter i 2018. Revisjonen påpeker 
at kommunen budsjetterer med bruk av ubundne investeringsfond, når disse er brukt 
opp. Revisjonen kommenterer også at enkelte prosjekter viser et merforbruk, men 
viser til at det er de totale kostnadene til det enkelte prosjekt som viser om det er 
overskridelser og om prosjektet trenger ny behandling i kommunestyret. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer omkring virkningen på 
kommunens resultat av at Kragerø Kunstskole AS har hatt problemer i 2017, og at 
revisjonen ikke kan se at det er foretatt noen vurdering av om aksjekapitalen bør 
nedskrives. 

- Kontrollutvalget merker seg revisors kommentarer omkring kommunens høye og 
økende gjeld, med den risiko dette medfører. 

- Kontrollutvalget merker seg revisors kommentar om at beskrivelsen av rådmannens 
økonomiske internkontroll fortsatt kunne ha vært mer utdypende i forhold til hvilke 
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tiltak som er iverksatt og hvilke tiltak som planlegges iverksatt. Dette er en 
kommentar som også ble gitt ved revisjonen av regnskapet for 2016. 

 
Kontrollutvalget viser til revisjonens konklusjoner og anbefaler at årsregnskapet fastsettes 
som Kragerø kommunes årsregnskap for 2017. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar la frem viktige punkter i kommunens 
årsberetning og årsregnskapet 2017 for Kragerø kommune, og svarte på spørsmål. Rådmann 
Inger Lysa var til stede under behandlingen og ga utfyllende kommentarer. 
 
Oppdragsrevisor Marianne Rogn redegjorde for revisjonsberetningen og revisjonens rapport 
til kontrollutvalget vedrørende årsregnskapet for 2017 og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget skal etter kontrollutvalgsforskriften § 6 påse at kommunens årsregnskap blir 
revidert på en betryggende måte. På bakgrunn av tidligere fremlagt overordnet 
revisjonsstrategi for 2017, jevnlig rapportering om regnskapsrevisjon i kontrollutvalget, og 
dokumentasjon fra revisjonen bl.a. i forbindelse med revisjonen av kommunens årsregnskap 
for 2017, mener kontrollutvalget å kunne konkludere med at kommunens årsregnskap blir 
revidert på en betryggende måte. 
 
Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende 
uttalelse til Kragerø kommunes årsregnskap 2017: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Kragerø kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt 
revisjonsberetning samt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet. 
 
Kragerø kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 18 625 191 og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3 505 787. Investeringsregnskapet viser et udekket 
beløp på kr 108 920. 
 
Revisjonsberetningen for Kragerø kommune for 2017 er en såkalt normalberetning. Dette 
betyr at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller 
presiseringer i revisjonsberetningen. 
 
Revisjonen peker i sin rapport til kontrollutvalget på enkelte forhold som ikke er så alvorlige 
og vesentlige at de tas med i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget forventer likevel at også 
disse forholdene blir fulgt opp i 2018: 

- Kontrollutvalget merker seg revisors kommentarer omkring investeringsregnskapet. 
Det udekkede beløpet skyldes manglende låneopptak i forhold til kommunestyrets 
vedtak. Videre anbefaler revisjonen at kommunen vurderer om kommunens kapasitet 
er realistisk i forhold til planlagte gamle og nye prosjekter i 2018. Revisjonen påpeker 
at kommunen budsjetterer med bruk av ubundne investeringsfond, når disse er brukt 
opp. Revisjonen kommenterer også at enkelte prosjekter viser et merforbruk, men 
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viser til at det er de totale kostnadene til det enkelte prosjekt som viser om det er 
overskridelser og om prosjektet trenger ny behandling i kommunestyret. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer omkring virkningen på 
kommunens resultat av at Kragerø Kunstskole AS har hatt problemer i 2017, og at 
revisjonen ikke kan se at det er foretatt noen vurdering av om aksjekapitalen bør 
nedskrives. 

- Kontrollutvalget merker seg revisors kommentarer omkring kommunens høye og 
økende gjeld, med den risiko dette medfører. 

- Kontrollutvalget merker seg revisors kommentar om at beskrivelsen av rådmannens 
økonomiske internkontroll fortsatt kunne ha vært mer utdypende i forhold til hvilke 
tiltak som er iverksatt og hvilke tiltak som planlegges iverksatt. Dette er en 
kommentar som også ble gitt ved revisjonen av regnskapet for 2016. 

 
Kontrollutvalget viser til revisjonens konklusjoner og anbefaler at årsregnskapet fastsettes 
som Kragerø kommunes årsregnskap for 2017. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/18 Orientering om prosess rundt Stilnestangen Nord AS 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 13/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Forslag til vedtak vil bli lagt frem i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Inger Lysa orienterte om prosesser rundt Stilnestangen Nord AS og kommunens 
engasjement i denne, og svarte på spørsmål. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/18 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 14/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar rapporten Boplikt Kragerø kommune til orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune til 
orientering og ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten og i dette arbeidet spesielt: 

- oppdatere delegasjonsreglementet, 
- dokumentere flere ledd i saksbehandlingen i konsesjonssaker, 
- sikre at vedtak i konsesjonssaker er enkle å etterprøve, og 
- sikre at konsesjonsvilkår for alle eiendommer regulert til boligformål blir overholdt. 

 
Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i 
gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets septembermøte 2018. 
Senest til kontrollutvalgets andre møte i 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 
dette har gitt.  
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal la frem rapport fra forvaltningsrevisjonen Boplikt i 
Kragerø kommune og svarte på spørsmål. Rådmann Inger Lysa og bygningssjef Per Arstein 
var til stede under behandlingen og ga utfyllende kommentarer. De ga i tillegg 
tilbakemeldinger på rapportens funn, konklusjoner og anbefalinger. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget ber om at 33 nevnte saker som revisjonen har fått henvendelser om, der en er 
usikker på om boplikten er overholdt, blir oversendt til rådmannen for vurdering (jf. rapporten 
pkt. 3.4 s. 13) (med forbehold om at dette er juridisk i orden). 
 
Rapporten sendes tilbake til revisjonen for å få frem flere fakta om følgende (for 2017): 

- Hvor mange eiendommer var familieoverdragelser etter at eieren hadde eid eiendommen 
mindre enn 10 år? 

- Hvor mange eiendommer hadde oppfylt boplikt på grunnlag av at eier var pendler for 
arbeid/studier? 

- Hvor mange eiendommer hadde oppfylt boplikt på grunnlag av at andre enn eier bebor 
eiendommen? 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak 
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Kontrollutvalget ber om at 33 nevnte saker som revisjonen har fått henvendelser om, der en er 
usikker på om boplikten er overholdt, blir oversendt til rådmannen for vurdering (jf. rapporten 
pkt. 3.4 s. 13) (med forbehold om at dette er juridisk i orden). 
 
Rapporten sendes tilbake til revisjonen for å få frem flere fakta om følgende (for 2017): 

- Hvor mange eiendommer var familieoverdragelser etter at eieren hadde eid eiendommen 
mindre enn 10 år? 

- Hvor mange eiendommer hadde oppfylt boplikt på grunnlag av at eier var pendler for 
arbeid/studier? 

- Hvor mange eiendommer hadde oppfylt boplikt på grunnlag av at andre enn eier bebor 
eiendommen? 

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Kragerø 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 15/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Revisjonens notat med forslag til rullering av Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 tas til 
orientering. 
 
For resterende del av perioden vedtas følgende prosjekter i planen, i prioritert rekkefølge: 

1. Barnevern 
2. Oppholdsbetaling og tilskudd til barnehager 

 
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Telemark kommunerevisjon IKS for neste 
forvaltningsrevisjon til behandling i neste møte i kontrollutvalget. 
 
 
Møtebehandling 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Saken utsettes. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Saken utsettes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Henvendelse vedr. salg av kommunal tomt Kragerø 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 16/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken avvises fra kontrollutvalgets side. Det var kjent under kommunestyrets behandling av 
saken om salg av del av tomt gbnr 11/8 i deres møte 8.3.2018 sak 24/18 hvem som var kjøper 
av tomten, og kommunestyrets vedtak er overordnet formannskapets delegerte vedtak av 
3.5.2018. 
 
 
Møtebehandling 
Leder orienterte om at salgskontrakten i ettertid er endret til at kjøper er Kragerø Resort AS. 
Han svarte på spørsmål. 
 
Endringsforslag fremsatt i møtet: 
Grunnlaget for saken er bortfalt. Saken avvises fra kontrollutvalgets side. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Grunnlaget for saken er bortfalt. Saken avvises fra kontrollutvalgets side. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 regnskapsrevisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 17/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 20.4.2018 tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte kort om bakgrunnen for saken. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 20.4.2018 tas til 
orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 17  

 
18/18 Orienteringer fra revisor 7.5.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 18/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor hadde ingen saker utover de som var løftet ut som egne saker i møtet. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 18  

 
19/18 Referatsaker 7.5.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 19/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 
a. 08.03.2018: 

i. RS 4/18 Kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreveren for Kragerø kommune  
ii. Interpellasjon 1/18 Boplikt arv eller overføring av eiendom 

iii. PS 24/18 Gbn 11/8 Kjøpekontrakt – salg av eiendom på Stabbestad 
iv. PS 27/18 Marginavsetning i skatteregnskapet 
v. PS 28/18 Årsmelding 2017 Kragerø kontrollutvalg 

vi. PS 32/18 (…) Valg av ny 2. vara til kontrollutvalget: Bente Modalsli Heibø 
b. 12.04.2018: Ingen aktuelle saker 
c. 03.05.2018: 

i. PS 40/18 Tilstandsrapport for grunnskolen. Kontrollutvalget ber om sak til 
neste møte. 

ii. PS 42/18 Årsrapport 2017 finans- og gjeldsforvaltning 
2. Årsregnskap og årsrapport fra skatteoppkreveren 
3. Rapport fra tilsyn fra Arbeidstilsynet – forebygging av arbeidsrelatert sykdom og skade. 

Kontrollutvalget ønsker en orientering når endelig rapport foreligger. 
4. Forespørsel fra Forum for Kontroll og Tilsyn om medlemskap. Kontrollutvalget ber om sak til 

neste møte. 
5. Melding om internrevisjon av NAV Kragerø 
6. Post inn/ut 

a. Inn 9.2.2018: Norsk brannvernforening: Brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus 
b. Ut 16.2.2018: Reidun Gjersø: Vedr. henvendelse vedr. klage på vedtak av 20.09.2017 

sak nr. 16/02256 
c. Inn 22.3.2018: Spørsmål fra Kommunal Rapport til ordfører, rådmann og KU-leder – 

om kommuneloven 
7. Neste møte flyttes til 5.6. 

 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


