Møteinnkalling
Kontrollutvalget Rakkestad

Møtested:
Tidspunkt:

Rakkestad kommune, møterom: Grupperom 1.
29.05.2019 kl. 08.00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post
anirov@fredrikstad.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Rakkestad, 22.05.19
Vidar Storeheier
Kontrollutvalgsleder
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Kontrollutvalget Rakkestads møte 29.05.2019

Sakliste
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Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018

PS 19/9

Orienteringssak - Budsjett 2019
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Møteplan for kontrollutvalget i Rakkestad kommune - 2. halvår 2019

PS 19/11

Informasjon fra revisjonen

PS 19/12

Referatsaker: Skatteoppkreverens årsrapport med skatteregnskap
2018 og Skatteetatens kontrollrapport 2018
Eventuelt

PS 19/13
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/4490
1
51059/2019
510/128
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato
29.05.2019

Utvalgssaksnr.
19/7

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.01.2019

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalget 16.01.2019 godkjennes

Rakkestad, 07.03.2019
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 16.01.2019.
Vurdering
Møteprotokollen er sendt ut og godkjent pr e-post. Legges frem i møtet for formell
godkjenning og signering.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/4490
4
51088/2019
510/128
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato
29.05.2019

Utvalgssaksnr.
19/8

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2018 for Rakkestad kommune som vist
i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 sendes kommunestyret med kopi til
formannskapet.
Rakkestad, 22.05.2019
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2018 for Rakkestad kommune – utkast
2. Revisors beretning 2018, datert 15.04.2019
3. Revisjonsbrev «Oppsummering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen 2018»,
datert 16.05.2019
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Rakkestad kommunes årsregnskap 2018 – publiseres av kommunen på nett
 Rådmannens årsberetning 2018 – publiseres av kommunen på nett
Saksopplysninger
Kommuneloven kap 8, 9 og 10 gir det rettslige grunnlaget og rammene for den kommunale
økonomiforvaltningen. I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner
og fylkeskommuner skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. I årsberetning fra kommunen skal det
blant annet gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens stilling
og resultat.
Jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 4 skal kontrollutvalget
påse at kommunes årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en
betryggende måte. Forskriftens § 7 sier videre at når kontrollutvalget er forelagt
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revisjonsberetningen fra revisor, skal kontrollutvalget avgi uttalelse til årsregnskapet før det
vedtas i kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal sendes formannskapet.
Gjeldende tidsfrister for regnskapsavleggelsen, årsrapport og revisjonsberetning:





Kommunens årsregnskap skal være avlagt innen 15. februar året etter regnskapsåret
Kommunens årsrapport utarbeides innen 31. mars
Revisors beretning skal avgis innen 15. april
Kommunestyret skal behandle årsregnskapet innen 1. juli

Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bygge uttalelsen på revisjonsbrevet fra Indre
Østfold Kommunerevisjon IKS og revisors beretning, i tillegg til regnskapet og
årsberetningen.
Årsregnskapet og årsrapport er avlagt innen gjeldende frister.
Revisjonsberetningen er en såkalt normalberetning, dvs at revisor ikke har funnet avvik av
en slik størrelsesorden at det er nødvendig at de påpekes.
En kommune med god økonomistyring kjennetegnes gjerne med balanse i løpende drift,
ikke for høy lånegjeld og at det er midler i disposisjonsfond.
Kommunens driftsregnskap er avlagt med positivt netto driftsresultat på kr 24,5mill og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 28,97 mill
Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) anbefaler at netto driftsresultat bør
være minst 2 % av driftsinntektene over tid for å opprettholde økonomisk balanse.
Kommunens netto driftsresultat utgjør 3,5% av driftsinntekter i 2018. Andre nøkkeltall og
måltall fremgår i uttalelsen til kommunestyret.
I tråd med forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 8 er det påsett at det
ikke foreligger åpne revisjonsmerknader.
Revisjonen vil være til stede i møtet for å besvare eventuelle spørsmål fra utvalget.
Sekretariatet anbefaler utvalget å benytte denne muligheten, og viser for øvrig til
revisjonsbrevet av 16.05.2019.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet 2018 for Rakkestad
kommune som vist i vedlegg 1.
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
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Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
Kommunestyret i Rakkestad

Deres referanse

Vår referanse
2019/4490-7-72698/2019-ANIROV

Klassering
510/128

Dato
02.04.2019

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018
Som fastsatt i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner avgir
kontrollutvalget uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets
uttalelse er sendt formannskapet.
Kontrollutvalget har i møte 29.05.19 behandlet årsregnskapet 2018 for Rakkestad kommune.
Til kontrollutvalgets behandling forelå årsregnskapet, rådmannens årsrapport og
revisjonsberetningen.
Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til kommunestyret:


Avleggelsen av årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetningen er avlagt rettidig og i
samsvar med lov og forskrift.



Kommunens driftsregnskap 2018 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på
kr. 24 491 369 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 28 976 433,-.
Investeringsregnskapet samlet sett viser sum finansieringsbehov på kr. 132 058 739,Investeringsregnskapet er finansiert og avsluttet i balanse.



Kontrollutvalget merker seg følgende:
-

Kommunens netto driftsresultat utgjør + 3,5 % av driftsinntektene i 2018. TBU har
anbefalt nivå på minimum + 2 % over tid for å opprettholde kommunens formue.

-

Kommunens resultat kan i hovedsak forklares med:
- En sterk vekst i overføringene, spesielt skatter, skatteutjevnende tilskudd
og ramme-overføringer. Målt mot budsjett, er merinntektene på ca. 5,5
millioner kroner i 2018.
- Det er realisert utgiftsreduserende tiltak,15- 20 årsverk, til sammen i 2016
og 2017.
- Barnevern har i 2018 netto utgifter som er kr. 4 750 000 lavere enn i 2016.
- NAV Rakkestad har netto utgifter siste år som er kr. 5 000 000 lavere enn i
opprinnelig budsjett 2018.
- Nesten samtlige staber, seksjoner og andre kostnadssteder avlegger
regnskap innenfor budsjettrammene i de tre siste årene.

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad
E-postadresse: iokus@fredrikstad.kommune.no
Mobil: 908 55 384

Org.nr.: 987 424 354
Webadresse: www.iokus.no
Bankkonto: 1050 14 16733
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Saksnummer 2019/4490-72698/2019

-

Rakkestad kommune har en stor renteeksponert gjeld. I 2018 er netto
renteeksponering 59,5% av brutto driftsinntekter. En renteeksponering på ca. 60
prosent medfører at en prosents renteøkning spiser opp 0,6 prosent av brutto
driftsinntekter.

-

Kommunens disposisjonsfond er ved årsskifte 66,4 millioner kroner. Det er 9,57
prosent av brutto driftsinntekter i 2018. TBU anbefaler at fondet bør utgjøre minst
10 prosent av de samlede driftsinntekter til enhver tid.



Revisor har avlagt revisjonsberetning datert 15.04.19, og har godkjent regnskapet
uten merknader.



Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner §
8 påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskiftet 2018/19.



Kontrollutvalget vedlegger revisjonsbrev vedr. oppsummering av utført arbeid, datert
16.05.19.



Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2018 for
Rakkestad kommune og slutter seg til revisors beretning av 15.04.19.

Sted, dato

Navn
Leder av kontrollutvalget

Kopi:
Formannskapet
Rådmann
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/176
2
3991/2019
510/128
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Rakkestad
Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato
16.01.2019
29.05.2019

Utvalgssaksnr.
19/2
19/9

Orienteringssak - Budsjett 2019
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Rådmannens redegjørelse om årsbudsjett 2019 tas til orientering
Rakkestad, 08.01.2019
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Kontrollutvalget Rakkestads behandling 16.01.2019:
Rådmann hadde litt knapp tid pga at kontrollutvalgets møte sammenfalt med
formannskapets møte.
Rådmann foreslo derfor å legge orienteringen om budsjett til samme møte som
årsregnskapet skal behandles.
Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 16.01.2019:
Utsatt til 29. mai 2019 kl. 08:00

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Rakkestad kommunes forslag til budsjett 2019 (pr d.d. lå ikke vedtatt budsjett 2019 på
kommunens nettside) http://www.rakkestad.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-06-122018.288237.92675off12a6.eom.html
Saksopplysninger
I tråd med tidligere praksis inviteres rådmannen til kontrollutvalgets møte for å orientere om
årets budsjett. Utvalget skal ikke behandle selve budsjettet, men budsjettet kan likevel gi
nyttig informasjon som kontrollutvalget kan ta med seg videre i sitt arbeid.
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I invitasjonen til rådmannen står det blant annet:
«Aktuelle temaer for orienteringen kan være:
o budsjettets hovedtrekk
o særskilte utfordringer
o områder kontrollutvalget bør ha ekstra fokus på det kommende året, eksempelvis om
det er gjort økonomiske prioriteringer som kan påvirke tjenestetilbudet
Utvalget trenger ikke en oppramsing av budsjettdokumentet, men ønsker å ha mulighet til å
stille spørsmål.»
Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse om årsbudsjett 2019
til orientering.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/4490
5
52205/2019
510/128
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato
29.05.2019

Utvalgssaksnr.
19/10

Møteplan for kontrollutvalget i Rakkestad kommune - 2. halvår 2019
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin
virksomhet 2. halvår 2019:
1. møte: onsdag 18. sept. kl. 08:30
2. møte: onsdag 20. nov. kl. 08:30
Rakkestad, 08.03.2019
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen
Saksopplysninger
I henhold til kommuneloven § 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder
som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter.
Av praktiske grunner innstiller sekretariatet på at utvalget fastsetter møteplan for hvert
halvår.
Vurdering
Det er i innstillingen foreslått to møter for andre halvår 2019. Årshjulet for kontrollutvalget,
som går fram av kontrollutvalgets strategidokument, legger føringer for hvor mange møter
kontrollutvalget bør holde, samt innholdet i disse.
Sekretariatet foreslår konkrete dager slik at sekretariatets praktiske muligheter til
saksbehandling, møteplaner for øvrige kontrollutvalg samt forholdet til frister, ferieavvikling
m.m. er hensyntatt.
Kontrollutvalget står fritt til å endre tidspunkt, sette opp nye møter eller å avlyse allerede
berammede møter.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/4490
2
51075/2019
510/128
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato
29.05.2019

Utvalgssaksnr.
19/11

Informasjon fra revisjonen
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Brev til kontrollutvalget om vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas
til orientering
Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen til orientering.
Rakkestad, 02.04.2019
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Vedlegg
 Oppnevning som oppdragsansvarlig revisor
 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, brev av 29.03.2019.
Saksopplysninger
Indre Østfold kommunerevisjon IKS har oppnevnt en medarbeider i tillegg til distriktsrevisor
som oppdragsansvarlig revisor for samtlige av revisjonens eierkommuner.
Kontrollutvalget skal hvert år motta en skriftlig egenvurdering av revisors uavhengighet, jfr.
revisjonsforskriften § 15. Oppdragsansvarlig revisor skal vurdere egen uavhengighet opp
mot krav i kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon § 12 om krav til vandel.
Uavhengighetsvurdering følger vedlagt.
Revisjonen orienterer kontrollutvalget om revisjonens arbeid og status for
- forvaltningsrevisjon
- selskapskontroll
- løpende regnskapsrevisjon.
Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saken til orientering.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/4490
6
60393/2019
510/128
Anita Rovedal

Møtebok
r
Behandlet av
Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato
29.05.2019

Utvalgssaksnr.
19/12

Referatsaker: Skatteoppkreverens årsrapport med skatteregnskap 2018 og
Skatteetatens kontrollrapport 2018
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Vedlagte referatsaker Skatteoppkreverens årsrapport 2018 og Skatteetatens
kontrollrapport 2018 tas til orientering.
Rakkestad, 19.03.2019
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg



Årsrapport 2018 Skatteoppkreveren i Rakkestad kommune
Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Rakkestad
kommune
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Vår dato
15. februar 2019

Din dato

800 80 000
skatteetaten.no

Din referanse

Org. nr:
974761076

Vår referanse
2019/5264573

Saksbehandler
Mette Schmidt
John Arne Jenssen
Telefon
951 10 907
970 70 217
Postadresse
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Kommunestyret i Rakkestad kommune
postmottak@rakkestad.kommune.no

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
Rakkestad kommune
1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av
8. april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med
gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreverkontoret
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2018

Antall årsverk 2017

Antall årsverk 2016

1,9

1,9

1,9

Skatteoppkreveren opplyser i sin årsrapport at skatteoppkreverkontoret er sårbart med kun to ansatte, spesielt
ved sykdom og ferieavvikling.
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3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. Skattekontoret har
mottatt disse innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Rakkestad kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 891 308 354 og utestående restanser2 på
kr 16 408 929. Ingen av de forannevnte restansene er berostilt.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Rakkestad kommune.
Resultatkrav
2018 (i %)

Innbetalt av
sum krav
2018 (i %)

Innbetalt av
sum krav
2017 (i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen 2018
(i %)

97,00

97,13

97,37

95,62

Restskatt personlige skattytere 2016

100,00

99,89

100,00

99,96

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017

99,50

99,59

99,70

99,30

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017

100,00

99,89

100,00

99,96

Restskatt upersonlige skattytere 2016

99,50

99,79

99,84

98,05

Arbeidsgiveravgift 2017

99,90

99,80

99,93

99,85

Forskuddstrekk 2017

Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens
resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
361

Minstekrav
antall kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
18

Antall utførte
kontroller i 2018
3

Utført kontroll
2018 (i %)

Utført kontroll
2017 (i %)

0,8

1,4

Utført kontroll
2018 region
(i %)
4,7

Arbeidsgiverkontrollen utføres ikke i et tilstrekkelig antall da det er utført 0,8 % kontroller mot et krav på 5 %.

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret har for 2018 gjennomført kontorkontroller av skatteoppkreverkontoret for området skatteregnskap.
Skattekontoret har for 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene
skatteregnskap og innkreving avholdt 19. juni 2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren 11. juli 2018.
Skatteoppkreveren har gitt tilbakemelding på rapporten 30. august 2018.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

Side 2 / 3
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Skatteoppkreverens overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og
avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for
skatteinngangen i regnskapsåret.
Skatte- og avgiftsinnkreving
På grunnlag av kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:
 Betalingsavtaler – saksbehandling ved inngåtte betalingsavtaler. Samme pålegg ble også gitt for 2016.
Skatteoppkreveren har tatt pålegget til etterretning.
Ut over gitte pålegg anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

Vennlig hilsen

Cathrine Sjong Bakken
seksjonssjef
Divisjon innkreving

Erik Lindberg

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

For fremtidige henvendelser til Skatteetaten om oppfølgingen av skatteoppkreverne, kan disse rettes til
oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet og
SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet.

Kopi til:
 Skatteoppkreveren for Rakkestad kommune
 Kontrollutvalget for Rakkestad kommune
 Rådmann/administrasjonssjef for Rakkestad kommune
 Riksrevisjonen

Side 3 / 3
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/4490
3
51082/2019
510/128
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato
29.05.2019

Eventuelt
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Saken legges frem uten innstilling
Rakkestad, 07.03.2019
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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Utvalgssaksnr.
19/13

