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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/119 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 16742/2023 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Rania Matramawi 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 14.02.2023 23/1 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 
Fredrikstad, 19.01.2023 
 
 

Vedlegg 
 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/119 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 16752/2023 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Rania Matramawi 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 14.02.2023 23/2 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges nestleder  

 
 
Fredrikstad, 19.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 26.11 2019 
skal det ved hvert møte settes opp en sak om «Valg av en representant til signering av 
protokoll». Kontrollutvalget var enige om at nestleder signerer protokoll sammen med leder. 
Ved fravær av leder/nestleder velges det en representant til signering i begynnelsen av 
møtet. 
 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/119 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 16652/2023 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 14.02.2023 23/3 

 

Orienteringssak - Budsjett 2023 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Kommunedirektørens redegjørelse for budsjett 2023, tas til orientering 
  

 
Fredrikstad, 19.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Ingen  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Budsjett 2023, vedtatt i kommunestyret 15.12.2023 – du finner det her: Budsjett - Halden 
kommune 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ønsket i siste møte før nyttår å invitere kommunedirektør til kontrollutvalgets 
første møte i 2023 for å gi en orientering om årets vedtatte budsjett. Utvalget skal ikke 
behandle selve budsjettet, men budsjettet kan likevel gi mye nyttig informasjon som 
kontrollutvalget kan ta med seg i sitt arbeide. 
 
Følgende invitasjon er sendt: 

«Kontrollutvalget ønsker å invitere kommunedirektør til sitt møte 14.02.2023 for å gi 
en informasjon om hvilke utfordringer og muligheter administrasjonen ser ved det 
vedtatte budsjettet for 2023. Dette kan være nyttig informasjon for kontrollutvalget 
bl.a. for å få en oversikt over områder de bør ha et ekstra øye på, sett opp mot risiko- 
og vesentlighetsanalyse i forkant av ny forvaltningsrevisjonsplan med mer. Vi anser 
at ca 20-30 minutter vil være nok inkludert spørsmål fra utvalget.» 

 

Vurdering 
Budsjett for 2023 er behandlet og vedtatt av kommunestyret. Utvalget vil ikke få en 
gjennomgang av hele budsjettdokumentet, men det er ønskelig at administrasjonen gir en 
gjennomgang av de utfordringer og muligheter budsjettet gir. Aktuelle 
spørsmål/problemstillinger kan være: 

- hvilke utfordringer gir årets budsjett kommunen og dens innbyggere 
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- kan det være områder kontrollutvalget bør ha ekstra fokus på det kommende 
året, eks om det er nedskjæringer som kan gå ut over tjenestetilbudet 

- er det virksomheter som kommer ekstra godt ut av det i 2023 
 
Sekretariatet anbefaler at informasjonen fra kommunedirektøren tas til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/116 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 24254/2023 
Klassering: 3001-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 14.02.2023 23/4 

 
 

Prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt "Tilpasset opplæring og tidlig 
innsats på 1. til 4. trinn" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Prosjektplan «Tilpasset opplæring og tidlig innsats på 1. til 4. trinn» godkjennes. 

 
Fredrikstad, 30.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «Tilpasset opplæring og tidlig innsats på 1. til 4. trinn», 27.01 2023. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 22/32, den 01.11 2022, (Bestilling av forvaltningsrevisjon) 
Kommunestyresak 143/21, den 09.12 2021 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 – juli 
2024) 

Saksopplysninger 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»). Revisjonen har endret tittel på prosjektet fra «Tidlig innsats/ 
spesialundervisning/tilpasset opplæring» til «Tilpasset opplæring og tidlig innsats på 1. til 4. 
trinn», da revisjonen mener dette er mer i overensstemmelse med bestillingens hovedfokus. 
På grunnlag av bakgrunnen for prosjektet, foreslår revisjonen to hovedproblemstillinger: 
 

1. Er kommunens arbeid med tilpasset opplæring og tidlig innsats på 1. til 4. trinn i tråd 
med lovverk og nasjonale føringer? 

2. Er kommunens håndtering av klager på vedtak om spesialundervisning i tråd med 
lovverk? 

 
 
Revisjonen antar at det vil gå med 400 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i desembermøtet. Dette samsvarer med kontrollutvalgets bestilling. 
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Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. Problemstillingene er også relevante sett opp mot 
kontrollutvalgets bestilling i sak 22/32, den 01.11 2022.  
 
Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og 
gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes. 
 
 
 

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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Tilpasset opplæring og 
tidlig innsats på 1. til 4. 
trinn 

  

 

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

HALDEN KOMMUNE 

27.01.2023 
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1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene, og er kontrollutvalgets ansvarsområde jf. 

kommuneloven § 23-2 (1c). Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres systematiske vurde-

ringer av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 

vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024 ble vedtatt i kommunestyret 09.12.2021, sak 

143/2021. Planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. «Tidlig innsats/spesial-

pedagogikk/tilpasset opplæring» er den neste forvaltningsrevisjonen som skal gjennomføres i planpe-

rioden. Revisjonen foreslår å endre tittelen til «Tilpasset opplæring og tidlig innsats på 1. til 4. trinn» da 

vi mener dette er mer i overensstemmelse med bestillingens hovedfokus. I risiko- og vesentlighetsvur-

deringen nevnes det følgende om risiko på området: 

 

 «Et annet felt som peker seg ut som utfordrende er det spesialpedagogiske feltet i skolene. 

Over flere år har antallet barn som behøver spesialpedagogisk hjelp i skolene våre, vært 

økende. Dette betyr at stadig flere elever menes å ha så store behov for tilpasninger at det 

pekes på at deler av opplæringen ikke kan ivaretas innenfor den ordinære opplæringen - dette 

synes uheldig og fører til at mange barn tilsynelatende ikke mestrer hverdagen i klasserommet. 

Skolene bruker også betydelige ressurser på spesialpedagogiske tiltak. Disse ressursene er 

individrettet eller rettet mot små grupper. […]. 

 

Sekretariatet vurderer at det kan være flere av tjenesteområdene innen undervisning og opp-

vekst som kan tilsi risiko. Det fremkommer av dokumentanalyse og innspill fra kontrollutvalgets 

workshop at spesialpedagogikk i skolen kan være et aktuelt tema. Dette blir også trukket frem i 

spørreundersøkelsen som ble sendt til ledergruppen.» 

 

På bakgrunn av bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Halden kommune, behandlet 

01.11.2022, sak 22/32, samt risiko- og vesentlighetsvurderingen, stilte revisjonen kontrollutvalget i Hal-

den spørsmål angående avgrensninger i forbindelse med forvaltningsrevisjonen vi skal gjennomføre 

(06.12.2022, sak 22/48). Kontrollutvalget presiserte at hovedfokus var på tidlig innsats og tilpasset opp-

læring, samt at de ønsket en problemstilling som omhandlet klagehåndtering knyttet til vedtak om spe-

sialundervisning.  

 

Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen, og på 

avklaring fra kontrollutvalget. 

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvalt-

ningsrevisjon» (RSK 001/ god revisjonsskikk). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart 

mellom hva som er innsamlet data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal også være en tydelig 

sammenheng mellom problemstillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle an-

befalinger. 

 

Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med prosjektet. 
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Revisjonen kan gjøre mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger. Større endringer avklares 

med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget. 

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

1. Er kommunens arbeid med tilpasset opplæring og tidlig innsats på 1. til 4. trinn i tråd med lovverk 

og nasjonale føringer? 

2. Er kommunens håndtering av klager på vedtak om spesialundervisning i tråd med lovverk? 

 

Ifølge veileder om tilpasset opplæring fra utdanningsdirektoratet må skolen gi alle elever muligheter til 

læring og utvikling uavhengig av forutsetningene deres. Læreren skal legge til rette for en opplæring 

som ivaretar både fellesskap og hver enkelt elev, slik at elevene får best mulig utbytte av opplæringen. 

Videre innebærer tilpasset opplæring at skolen må ta utgangspunkt i elevenes forkunnskaper og hvor-

dan de lærer når lærere planlegger opplæringen ut fra læreplanen. 

 

Jf. § 1-4 i opplæringsloven skal skolen på 1. til 4. årstrinn sørge for at elever som står i fare for å bli 

hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får egnet intensiv opplæring slik at forventet progre-

sjon blir nådd. Om hensynet til eleven sitt beste tilsier det, kan den intensive opplæringen i en kort 

periode gis som eneundervisning. Ifølge veileder om intensiv opplæring fra utdanningsdirektoratet er et 

grunnleggende problem i skole-Norge at læringsutfordringer som oppstår tidlig, i for stor grad får utvikle 

og forsterke seg over tid. For elever på 1. til 4. årstrinn som står i fare for å bli hengende etter, er det 

derfor viktig å forsterke den tidlige innsatsen. Videre fremkommer det at ferdigheter i lesing, skriving og 

regning er viktige for den fremtidige læringen og mestringen til eleven. Intensiv opplæring er ment å 

være en del av den ordinære tilpassede opplæringen. Det skal være en kortvarig og målrettet innsats 

fra skolen i lesing, skriving eller regning for elevene som har behov for det. 

 

Gjennom problemstilling 1 vil revisjonen undersøke kommunens praksis når det gjelder tilpasset opp-

læring generelt, og tidlig innsats spesifikt. Angående tidlig innsats, avgrenser vi det her til å gjelde in-

tensiv opplæring på 1. til 4. trinn for elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller 

regning. Aktuelle områder å undersøke i forbindelse med dette vil være om skoleeier har rutiner for å 

fange opp elever som har behov for tilpasset/intensiv opplæring, samt hvordan denne opplæringen 

gjennomføres. Videre vil underveisvurderinger, samarbeid rundt elever med slike behov, samarbeid 

med hjemmet, osv. være relevante områder for undersøkelser. Det kan også være aktuelt å undersøke 

om lærernormen oppfylles i kommunen, og om lærerne som er ansatt i kommunen oppfyller kompetan-

sekravene etter loven. 

 

Jf. § 5-1 i opplæringsloven har elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det 

ordinære opplæringstilbudet rett til spesialundervisning. Det fremgår av § 5-4, om saksbehandling i for-

bindelse med vedtak om spesialundervisning, blant annet at eleven eller foreldrene til eleven kan kreve 

at skolen gjør de undersøkelsene som er nødvendige for å finne ut om eleven trenger spesialundervis-

ning, og eventuelt hva slags opplæring eleven trenger.  

 

Ifølge veileder for spesialundervisning utfyller forvaltningslovens saksbehandlingsregler saksbehand-

lingsreglene i opplæringsloven. Veilederen sier at det alltid skal fattes enkeltvedtak om spesialundervis-

ning, også ved avslag. Dette er viktig for foreldrenes/elevens rett til å klage på enkeltvedtaket. Videre 

står det at det er skolen som fatter enkeltvedtak om spesialundervisning, og at den sakkyndige vurde-

ringen er rådgivende. Dersom skolen velger å ikke følge den sakkyndige vurderingen når det fattes 
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enkeltvedtak om spesialundervisning, stilles det særlige krav til begrunnelsen. Begrunnelsen er også 

viktig for en eventuell klageinstans. Enkeltvedtaket må være i tråd med saksbehandlingsreglene i for-

valtningsloven, som blant annet innebærer krav til skriftlighet, krav til begrunnelse, og krav til at enkelt-

vedtaket skal være individualisert.  

 

Det fremkommer av veilederen at eleven/foreldrene kan klage både på avslag om rett til spesialunder-

visning, på innholdet i enkeltvedtaket om spesialundervisning, på saksbehandlingen og på manglende 

oppfyllelse av enkeltvedtaket. Eleven eller foreldrene skal sende klagen til den enheten som har fattet 

vedtaket. Det kan være skolen eller kommunen. Klagen sendes dit for at vedtaket skal vurderes på nytt 

på bakgrunn av klagers innvendinger. Hvis klager ikke får medhold, skal saken sendes til statsforvalte-

ren som klageinstans snarest mulig, jf. forvaltningsloven §§ 32 og 33 (det følger av opplæringsloven § 

15-2 at kunnskapsdepartementet er klageinstans for enkeltvedtak om spesialundervisning. Denne myn-

digheten er delegert videre til statsforvalteren). Statsforvalteren fatter da endelig vedtak. Det står videre 

at selv om forvaltningsloven stiller et krav om at klagen må være reist innen tre uker, innebærer ikke 

dette at eleven/foreldrene er fratatt retten til å klage på enkeltvedtaket også ved et senere tidspunkt, 

dersom innholdet i enkeltvedtaket ikke følges. Dette betyr at eleven/foreldrene har en løpende rett til å 

klage på at gjennomføringen av spesialundervisningen ikke er i tråd med enkeltvedtaket.  

 

Gjennom problemstilling 2 vil revisjonen undersøke kommunens praksis med klagehåndtering knyttet til 

vedtak om spesialundervisning sett opp imot lovverk på området. 

 

4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forvent-

ninger som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes 

normalt med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskri-

terier. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurde-

res opp mot revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som 

trekkes. I dette prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier: 

• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 

• Forskrift 724 av 23.06.2006 (forskrift til opplæringsloven) 

• Proposisjon til Stortinget 52 L (2017-2018) 

• Læreplanverket (utdanningsdirektoratet) 

• Veileder for tilpasset opplæring (utdanningsdirektoratet) 

• Veileder for intensiv opplæring for elever fra 1.-4. trinn i lesing, skriving og regning (utdan-

ningsdirektoratet) 

• Veileder for spesialundervisning (utdanningsdirektoratet) 

• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
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5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskje-

maet nedenfor: 

 
Problemstillinger 

 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/ analyse-

metode 

Problemstilling 1: 

Er kommunens arbeid 

med tilpasset opplæ-

ring og tidlig innsats 

på 1. til 4. trinn i tråd 

med lovverk og nasjo-

nale føringer? 

Opplæringsloven, 

forskrift til opplæ-

ringsloven, proposi-

sjon til Stortinget 52 

L, læreplanverket, 

veileder for tilpasset 

opplæring, veileder 

for intensiv opplæ-

ring for elever fra 1.-

4. trinn i lesing, skri-

ving og regning, veil-

eder for spesialun-

dervisning 

Opplysninger fra ledere 

og ansatte, rutiner og 

planverk på området 

Intervjuer, dokumentana-

lyse, eventuelt spørre-

undersøkelse 

Problemstilling 2: 

Er kommunens håndte-

ring av klager på ved-

tak om spesialunder-

visning i tråd med lov-

verk? 

Opplæringsloven, 

forvaltningsloven, 

veileder om spesial-

undervisning 

Opplysninger fra ledere 

og ansatte, dokumenta-

sjon knyttet til saksgang 

og klager på vedtak om 

spesialundervisning, opp-

lysninger fra foreldre/fo-

resatte 

Intervjuer, dokumentana-

lyse, mappegjennom-

gang, eventuelt spørre-

undersøkelse 

 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

Prosjektdeltakere Henning S. Langsholt - utførende forvalt-

ningsrevisor 

Casper Støten - oppdragsansvarlig forvalt-

ningsrevisor 

Prosjektperiode Februar – desember  

Antall timer 400 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Halden kommune 

Fremdrift  Ferdig  

Prosjektplan godkjent i KU 14.02.2023 

Rapport sendt til kommunedirektøren Oktober/november 

Rapport sendt til kontrollutvalgssekretariatet 21.11.2023 

Rapport behandles i kontrollutvalget 5.12.2023 

 

Kommentar til ressursrammen 

Av hensyn til forvaltningsrevisjonens omfang har vi estimert et timeantall på 400 timer +/- 10 %. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/116 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 22921/2023 
Klassering: 3001-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 14.02.2023 23/5 

 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2022 - 
Halden kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022, tas til 

orientering 
 
 
Fredrikstad, 31.01.2023 
 
 

Vedlegg 
• Statusrapport, utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022 – Halden 

kommune, datert 30.01.2023. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kommunestyret 09.12.2021, sak 143/2021 «Forvaltningsrevisjonsplan 2022 – 2024» 
• Kommunestyret 12.12.2019, sak 2019/133 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
• Kommunestyret 13.02.2020, «Plan for eierskapskontroll 2020-2023 Halden 

kommune» 

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-2 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har også et påseansvar etter 
kommunelovens § 23-2 at kommunen har en forsvarlig revisjonen. 

Vurdering 
Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de forvaltningsrevisjons 
prosjekt som er gjennomført i 2022. Leveransene er delvis i henhold til vedtatt 
forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2020 – 2021. I statusrapporten har revisjonen vist 
fordelte timer på de ulike prosjektene slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over 
hvordan timene er forbruket.  
 
Halden kommune har budsjettert med 750 timer til forvaltningsrevisjon i 2022. Revisjonen 
har levert 574 timer per 31. desember 2022. Dette utgjør 76,5 % av budsjett.  
 
Merforbruk avregnes mot regnskapsrevisjon. Eventuelt mindreforbruk blir tilbakebetalt til 
kommunen. 
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Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer.  
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022 tas til orientering. 
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Statusrapport  
 
Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
2022 

Halden kommune  
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll på vegne 

av kontrollutvalget i kommunen. Revisjonen utfører også oppfølginger av tidligere forvalt-

ningsrevisjoner (oppfølgingsrapporter), disse utføres etter bestilling fra kontrollutvalg og 

kommunestyre, og påbegynnes vanligvis ett år etter at kommunestyrevedtaket ble fattet. 

 

Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i 2022. 

 
Tabell: Produksjon og timeforbruk 

Oppgave Rapportert 
2021 

2022 Prosjekt 
totalt 

Estimerte timer Mer-
/mindre-
forbruk 

Administrasjon   60  60  

Økonomisk sosialhjelp – 
overgang til arbeid og aktivi-
tet 

9 321 330 300 +/- 10 %  

Tilpasset opplæring og tidlig 
innsats på 1. til 4. trinn* 

 4    

Eierskapskontroll  
Storgata 7 Halden AS 

 130  80 +/- 20 timer  + 30 

Oppfølgingsrapport  
Barn i lavinntektsfamilier 

25 59 84 50-80 + 4  

Sum  574    

 
Merknader: Kolonnen «Rapportert 2021» viser hva som er rapportert i 2021 på forvaltningsrevisjoner, 
eierskapskontroller og oppfølgingsrapporter som ble påbegynt det året. Timene tas med for å kunne gi 
et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike revisjonsprosjektene. Kolonnen «Estimert» angir time-
antall som er estimert i vedtatt prosjektplan/evt. anslag vedrørende oppfølgingsrapporter, mens kolon-
nen «Mer-/mindreforbruk» viser mer- eller mindreforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte prosjek-
tene (feilmarginen er tatt høyde for ved beregningen av evt. mer/mindreforbruk). 
*Ikke ferdigstilt (det registreres timer på prosjekt frem til kommunestyrebehandlingen). 
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Administrasjon 

Timeantallet er stipulert ut fra tidligere erfaringstall og dekker administrativ deltakelse i kon-

trollutvalg og andre fora, mindre arbeidsoppgaver, samordningsmøter med kontrollutvalgssek-

retariatet, utarbeidelse av statusrapporter og lignende oppgaver som ikke føres på eget pro-

sjekt. 

 

Økonomisk sosialhjelp – overgang til arbeid og aktivitet 

Prosjektplan for denne forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 15. februar 

2022. Totalt har det påløpt 330 timer til arbeidet med forvaltningsrevisjonen i 2021/22. Forvalt-

ningsrevisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 1. november, samt i kom-

munestyret 15. desember 2022. 

 

Tilpasset opplæring og tidlig innsats på 1. til 4. trinn 

Revisjonen påbegynte i 2022 planleggingsarbeidet for forvaltningsrevisjon nr. 2 i plan for for-

valtningsrevisjon 2022-24 «Tidlig innsats/spesialpedagogikk/tilpasset opplæring». Prosjekt-

plan blir behandlet i kontrollutvalgets møte 14. februar 2023, og vi foreslår der at navnet på 

forvaltningsrevisjonen endres til «Tilpasset opplæring og tidlig innsats på 1. til 4. trinn». 

 
Eierskapskontroll Storgata 7 Halden AS  

Prosjektplan for denne eierskapskontrollen ble vedtatt 15. februar 2022. Arbeidet med eiers-

kapskontrollen har tatt noe mer tid enn forventet, og totalt er det påløpt 130 timer til gjennom-

føringen, som innebærer et merforbruk på 30 timer i forhold til estimert ramme i prosjektpla-

nen. Rapport fra eierskapskontrollen ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 1. november, 

samt i kommunestyret 15. desember 2022. 

 
Oppfølgingsrapport Barn i lavinntektsfamilier 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Barn i lavinntektsfamilier» ble behandlet i kommunestyret den 

24.09.2020. Revisjonen startet arbeidet med denne oppfølgingsundersøkelsen høsten 2021. 

Vedtakspunktene som skulle følges opp omhandlet et bredt og komplekst tema, som strakk 

seg på tvers av flere tjenesteområder i kommunen. Det har totalt påløpt 84 timer til oppføl-

gingsundersøkelsen, som innebærer et merforbruk på 4 timer i forhold til estimert ramme. 

Oppfølgingsrapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 21. juni, og i kommunestyret 

27. oktober 2022. 

 
Total leveranse 

Halden kommune har for 2022 budsjettert med 750 timer til forvaltningsrevisjon, oppfølgings-

undersøkelser og eierskapskontroll. Det er påløpt 574 timer i 2022, dette utgjør 76,5 % av 

timebudsjettet for hele året, og innebærer et mindreforbruk på 176 timer i forhold til budsjett. I 

henhold til selskapsavtalen for ØVKR IKS skal kommunen faktureres for medgått tid etter et 

selvkostprinsipp, og i den forbindelse vil mindreforbruket på forvaltningsrevisjon bli avregnet 

mot timer brukt til regnskapsrevisjon. 

 
 

Rolvsøy, 30. januar 2023 
 

Casper Støten (sign.) 
fagleder for forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/120 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 18969/2023 
Klassering: 3001-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 14.02.2023 23/6 

Kontrollutvalgets Årsmelding 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 godkjennes 

 
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering. 
 
Fredrikstad, 23.01.2023 
 
 

Vedlegg 
• Kontrollutvalgets årsmelding 2022- utkast 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kontrollutvalgets innkallinger og protokoller i 2022 

 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 23- 5 skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om 
sin aktivitet. I samsvar med tidligere praksis avgir kontrollutvalget sin årsmelding til 
behandling i kommunestyret. 
 

Vurdering 
Årsmeldingen skal gi kommunestyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, 
møte og informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølging 
av disse kontrollene. 
Sekretariatet viser for øvrig til årsmeldingen. 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget at vedlagte årsmelding for 2022 vedtas. 
Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag vedtak: 

• Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering. 
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Kontrollutvalgets 
Årsmelding 2022

HALDEN KOMMUNE
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Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag 
Bestemmelsene om at kommunen skal ha et eget kontrollutvalg ble først hjemlet i 
kommuneloven LOV-1992-09-25-107. Bestemmelsene er videreført i ny kommunelov LOV-
2018-06-22-83. Det fremgår av kapittel 23, § 23-1 at «Kommunestyret velger selv et 
kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne». 
 
Figuren under1 viser at det fra kommunestyret går to styringslinjer. Den ene går fra 
kommunestyret til administrasjonssjefen som har ansvaret for gjennomføringen av 
kommunens tjenesteproduksjon, planlegging og myndighetsutøvelse.  
Den andre styringslinjen representerer en uavhengig og ekstern kontroll som går gjennom 
kontrollutvalget.  
 

 
 

Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
(FOR-2019-06-17-90417), gitt nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets saksbehandling 
og oppgaver.   
 
Påse-ansvaret 
Kontrollutvalget skal påse at: 

• kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
• det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 
• det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper 

kommunen har eierinteresser i 
• det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll) 
• vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 

revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
 
  

 
1 Hentet fra Kontrollutvalgsboken 2. utg. 
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Oppfølging av regnskapsrevisjonen 
Kontrollutvalgets ansvar for å påse at regnskapsrevisjonen fungerer på en betryggende måte 
ivaretas blant annet gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt revisjonsplaner, resultater 
etter kvalitetskontroller i revisjonen og uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige 
revisorer. I tillegg blir kontrollutvalget informert om spesielle forhold og funn som revisjonen 
har gjort.   
 
Plan for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
Plan for og gjennomføring av eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
eierskapskontrollen. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
Rapportering 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller som er gjennomført og resultatet av disse.  
 
Budsjettbehandling for kontrollarbeidet 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget 
skal inneholde kostnadene til drift av kontrollutvalget, utvalgets sekretariat og den valgte 
revisjonen.  
 
Innstilling på valg av revisor og revisjonsordning 
Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i IKS eller 
inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 
 

Kontrollutvalgets sammensetting 
Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg angir bestemte krav til dem som skal velges 
som medlemmer til kontrollutvalget. Det heter bl.a. at medlem av kontrollutvalg ikke kan 
være medlem eller varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet eller ansatt 
i kommunen. 
 
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven (2019) bestå av minimum fem medlemmer. 
Det er opp til kommunestyret å bestemme om kontrollutvalget skal ha flere medlemmer.  
Kommunestyret vedtok i sitt konstituerende møte i oktober 2019, at for perioden 2019 – 2023 
skal kontrollutvalget bestå av fem medlemmer. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges 
blant kommunestyrets medlemmer.  
 
På konstituerende møte i 2019 ble følgende valgt inn: 
 
Medlemmer 2019-2023  Varamedlemmer 2019-2023  
Roar Lund, leder (H) 
Torhild G. Huseby, nestleder (SP) 
Mariann Faraasen (H) 
Roar Gunther Andersen (Pp) 
Ketil Rønning (Ap) 
 

Jan Moen (H) 
Hans Richenberg (H) 
Inger Blomsnes (H)    
Tom Jørgensen (Frp)  
Anne Mette Amundsen (Pp) 
Ellen Simonsen (Ap) 
Heidi Nygaard Wang (MDG) 
Jon Inge Stumberg (SP) 
Bjørn Gulbrandsen (SV) 
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I 2022 ble det foretatt suppleringsvalg 3. mars og 8. desember grunnet bla flytting og fritak, i 
desember 2022 så utvalget slik ut: 
 
Medlemmer 2022-2023 Varamedlemmer 2022-2023 
Roar Lund, leder (H) 
Torhild G. Huseby, nestleder (SP) 
Hanne Kristine Lund Nilsen (H) (03.03.2022) 
Roar Gunther Andersen (Pp) 
Ketil Rønning (Ap) 

Hans Richenberg (H) 
Inger Blomsnes (H)  
Tone Amundsen (PP) (08.12.2022)  
Ellen Simonsen (Ap) 
Heidi Nygaard Wang (MDG) 
Jon Inge Stumberg (SP) 
Bjørn Gulbrandsen (SV) 

     
 

Kontrollutvalgets møte- og informasjonsaktivitet 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat har utført sekretariats tjenesten i 2022.   
Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt slik at møteinnkallinger, saksdokumenter og 
protokoller er blitt behandlet og utformet på tilnærmet samme måte som for øvrige politiske 
organ. Møteinnkallinger og sakskart er sendt elektronisk til utvalgets medlemmer, ordfører og 
kommunedirektøren.  
 
Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter blir løpende publisert på sekretariatets 
hjemmeside: www.fredrikstad.kommune.no/okus, og kommunes hjemmeside. 
 
Kontrollutvalget har i 2022 avholdt 6 møter. Til sammen er det behandlet 48 saker.  
 
Statistikk for de fire siste årene: 
 2022 2021 2020 2019 
Møter  6 5 5 5 
Saker  48 44 46 50 

 
Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at ordfører fortløpende får 
tilsendt utvalgets saksdokumenter og protokoller. Ordfører har også vært til stede i 3 av 6 
møter i 2022. 
 
Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakten med den politiske ledelse 
i kommunen. 
 
Ved behandling av kommunes årsregnskap for 2021 var kommunens administrasjon særskilt 
invitert til møtet for å redegjøre for årets regnskap og resultat. Kommunedirektøren har vært 
til stede i alle årets møter. 
 
Kontrollutvalget har i løpet av 2022 blitt orientert av kommunedirektør/ administrasjonen om 
følgende temaer: 

• Kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barn i lavinntektsfamilier"  
• Kommunens oppfølging av innsynsbegjæringer 
• Kommunens varslingsordning 

 
 
Norges kommunerevisorforbund (NKRF) arrangerte en digital kontrollutvalgskonferanse i 
februar 2022, denne gangen deltok xxx fra kontrollutvalget i Halden.  
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Kontrollutvalget er medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og møter ved mulighet på 
ulike samlinger/møter i deres regi.  
 

Behandlede saker i 2021 
I 2022 er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontrollen utført av Østre Viken 
kommunerevisjon IKS (ØVKR IKS).  
 
Plandokumenter 
Kontrollutvalget har behandlet følgende plandokumenter for sin virksomhet: 
• Møteplaner for kontrollutvalget  
• Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2022 
• Budsjett for kontroll- og tilsyn 2023 

 
Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2021 
Kontrollutvalget har i 2022 avgitt uttalelse til kommunestyret om Halden kommunes 
årsregnskap for 2021. 
 
Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2021 
Resultatet av regnskapsrevisjonen rapporteres direkte fra revisjonen til kommunestyret 
gjennom revisjonsberetningen.  
 
Revisjonsbrev/ Notater  
I tillegg til revisjonsberetningen skal revisor også rapportere andre forhold som er avdekket 
gjennom revisjonen. Slik rapportering skal skje til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektør. Rapportering av slike forhold skal skje i form av "nummererte 
revisjonsbrev" eller notater. Kommuneloven § 24-7 til §24-9, samt forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon § 3 gir bestemmelser om hvilke forhold som skal rapporteres i nummererte brev.  
 
Kontrollutvalget har behandlet Revisjonsbrev 1/2022 den 10. mai 2022, henholdsvis sak 
22/14 og 22/15.  
Revisjonsbrevet viste til følgende påpekninger: 

• «Bankkontoer utenfor kommunens balanse 
Kommunen eier bankkontoer som ikke er registrert i kommunens balanse. 
Ifølge kommunelovens § 14-6 skal regnskapsopplysninger bokføres, spesifiseres, 
dokumenteres og oppbevares i samsvar med bokføringsloven §§ 3 til 14. I bokføringsloven § 
4, punkt 2, fremkommer det at alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner 
skal bokføres på en fullstendig måte i regnskapssystemet. Kommunen har omtalt forholdet i 
note 21 i regnskapet. 

• Vedtak uten finansiering 
Kommunestyret har fattet to vedtak i 2021 om å gi likviditetslån, på til sammen kr 350 000, til 
Halden byutvikling AS. Vedtakene mangler finansiering. 

• Selvkost 
I selvkostforskriften §8 fremkommer at et overskudd som er avsatt til selvkostfondet, skal 
tilbakeføres ved å finansiere et fremtidig underskudd senest i det femte året etter at 
overskuddet oppsto. En andel av fondsmidler, knyttet til Havn – farvannsavgift, er eldre enn 5 
år. 

• Overføring mellom drift og investering 
Det er differanse mellom regulert budsjett for overføring til investering i bevilgningsoversikt 
etter § 5-4 og overføring fra drift i bevilgningsoversikt etter § 5-5. Beløpet skal være likt. 

• Føring av sertifikatlån 
Sertifikatlån er et omsettelig gjeldspapir med løpetid inntil ett år. Renten betales ved innløsing 
av lånet. Kommunen har regnskapsført sine sertifikatlån den gangen de ble tatt opp (helt 
tilbake til 2015), og i ettertid er det ikke regnskapsført noe på balansepostene. 
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Kommunen har skiftet låneinstitusjon på noen av lånene uten at dette tidligere er blitt endret i 
balansen. Aktuelle balansekontoer er korrekt tekstet per 31.12.2021. 
Kommuneregnskapet skal føres etter både brutto- og anordningsprinsippet. Dette betyr at alle 
transaksjoner med sertifikatlån skal regnskapsføres innenfor det regnskapsåret de blir fornyet, 
eller endret på annen måte.» 

 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 22/14, «Revisjonsbrev nr. 1/2022 - 
Kontrollutvalgets oppfølging» 

1. Revisjonsbrev nr. 1/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om 
å sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som 
iverksettes 

 
I sak 22/15 «Revisjonsbrev nr. 1/2022 – Kommunedirektørens tilsvar» redegjorde 
kommunedirektøren for saken og utvalget fattet følgende vedtak: 

1.  Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 1/2022 til 
orientering 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen følge opp kommunaldirektørens tiltak i det løpende 
revisjonsarbeidet. 

3. Revisjonsbrev nr. 1/2022 lukkes 
 
Rapport om utført regnskapsrevisjon 2021  
Kontrollutvalget har behandlet rapport om utført regnskapsrevisjon for 2021 som omtaler 
resultat av utførte kontroller samt lovpålagte oppgavene som er utført for å bekrefte 
kommunens årsregnskap, samt tilknyttede oppdrag. 
  
Etterlevelses kontroll: 
I følge kommunelovens skal regnskapsrevisor se etter om kommunens eller 
fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og 
vedtak. 
 
➢ «Revisors uttalelse til etterlevelseskontrollen 2021 på området «Selvkost – 

Overholdelse av regelverk». 
 
Kontrollutvalget fikk fremlagt overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering og valg av 
kontrollområde «Selvkost – Overholdelse av regelverk» for 2021 den 16.11.2021. Uttalelsen 
ble behandlet i kontrollutvalgets møte 10.05.2022. Revisors konklusjon var som følger: 
 

«Basert på de utførte handlinger og innhentede bevis er revisor ikke blitt 
oppmerksomme på noe oppmerksomme på noe som gir grunn til å tro at Halden 
kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for 
håndtering av» 

 
Kontrollutvalget tok kontroll med etterlevelsen av «Selvkost – Overholdelse av regelverk» til 
orientering.  
 
Kontrollutvalget behandlet overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering og valg av 
kontrollområde for 2022, den 06.12.2022, kontrollutvalget vedtok da området «Budsjett – 
Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer» som 
gjenstand for etterlevelsesrevisjon i 2022. Denne er forventet innen 31.06.2023. 
 
Forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjonsrapporter 
I 2022 har kontrollutvalget behandlet én forvaltningsrevisjonsrapport: 
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➢ «Økonomisk sosialhjelp - overgang til arbeid og aktivitet»  
Bakgrunn for prosjektet var blant annet revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering fra 
2019, der står det følgende vurdering: 

«Da kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 fremkom det av 
risiko- og vesentlighetsvurdering at sysselsettingsgraden faller i Halden, lokalsamfunnet  
seiler akterut i forhold til andre byer. NAV Halden-Aremark sin største utfordring bygger på  
usikkerheten rundt utviklingen av arbeidsledigheten, som er blitt forsterket under pandemien» 

 
Kontrollutvalget behandlet rapporten i sitt møte den 1. november 2022, sak 22/33.   
 
Rapporten besvarte følgende problemstilling:  

 «Har Halden kommune innrettet sitt arbeid med stønad til livsopphold (økonomisk  
sosialhjelp) på en måte som legger til rette for å gjøre mottakerne selvhjulpne?» 

 
Revisjonens konklusjon i rapporten var følgende: 

«Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Halden kommune og NAV Halden  
Aremark langt på vei har innrettet sitt arbeid med stønad til livsopphold (økonomisk  
sosialhjelp) på en måte som legger til rette for å gjøre mottakerne selvhjulpne.  
Vilkår/aktivitetskrav stilles særlig til unge sosialhjelpsmottakere (under 30 år), noe som  
samsvarer med statlige føringer siden 2017. NAV HA jobber i 2022 med å forbedre  
rutiner/prosedyrer, kartleggingsarbeid og organisering. 
Revisjonen har funnet noen forbedringspunkter for NAV HA når det gjelder internkontroll og  
tydeliggjøring av målet om at sosialhjelpsmottakere skal bli selvhjulpne.» 
 

Med bakgrunn i revisjonens konklusjoner og vurderingene disse bygger på, samt revisjonens 
anbefalinger i rapporten vedtok kontrollutvalget følgende: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Økonomisk sosialhjelp - overgang til  
arbeid og aktivitet», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, 
og slutter seg til revisjonens anbefalinger. 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Økonomisk sosialhjelp – 

overgang til arbeid og aktivitet» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp 
de 4 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal: 

a. NAV Halden Aremark styrke internkontrollen ved å beskrive 
hovedoppgaver og organisering, utarbeide risikoanalyse og utvikle 
prosedyrer/rutiner systematisk. 

b. NAV Halden Aremark tydeliggjøre målet om å bli selvhjulpen i kartlegging 
og oppfølging av sosialhjelpsmottakere. 

c. NAV Halden Aremark dokumentere brukernes gjennomføring av 
aktivitetstiltak bedre. 

d. NAV Halden Aremark vurdere om vedtaksbrev bør undertegnes av to 
ansatte (NAV-leder og saksbehandler), av hensyn til god forvaltningsskikk. 

  
2. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 

vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber 
kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen 
ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten 
skal også sendes til kommunestyret. 

 
Kommunestyret behandlet rapporten den 15.12.2022, sak 134/2022, kontrollutvalgets 
innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter 
Formålet med å følge opp forvaltningsrapporter fra revisjonen er å vurdere om kommunens 
administrasjon har fulgt opp/iverksatt kommunestyrets tidligere vedtak ved behandling av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Utvalget har behandlet oppfølging av én rapport i 2022: 
  
➢ «Barn i lavinntektsfamilier» 
Kommunestyret fattet følgende vedtak den 24. september 2020, sak 113/2020. 

«1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barn i lavinntektsfamilier» til etterretning, 
og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer av rapporten. 
Herunder skal kommunen: 

▪ formulere en klar overordnet strategi og operasjonaliserte målsettinger for arbeidet 
med barn i lavinntektsfamilier 

▪ utarbeide og bruke måleindikatorer på prosjekter og tiltak som er egnet til å vurdere 
måloppnåelse, og samtidig evaluere prosjektene og tiltakene på bakgrunn av disse 

▪ fortsette arbeidet med å samordne tjenestene, inkludert å formalisere samarbeid i 
rutiner og retningslinjer der hvor dette mangler og sørge for implementering og 
oppfølging av disse 

▪ sørge for at frivillighetsplanen utarbeides som planlagt og følge opp at 
knutepunktfunksjonen ivaretas på en hensiktsmessig måte 

 
2. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i 
forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å 
følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets 
behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.» 

 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsprosjektet 21. juni 2022 og fant på 
bakgrunn av revisjonens kontroller og kommunedirektørens tilbakemelding at 4 av 4 
kulepunkter er påbegynt men ikke ferdigstilt. 
  
Kontrollutvalget vedtok å ta oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barn i 
lavinntektsfamilier», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. Og ga 
følgende innstilling til kommunestyret:  
 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barn i 
lavinntektsfamilier», til etterretning. 

2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de 
har fått ferdigstilt kommunestyrets vedtak, senest til kontrollutvalgets møte i november 2022» 

 
Kommunestyret behandlet saken den 27.10.2022 sak 104/2022, kontrollutvalget innstilling 
ble enstemmig vedtatt.  
 
Videre oppfølging av oppfølgingsrapporter  
Det hender at administrasjonen ikke har kommet i mål med alle punktene i 
kommunestyrevedtak vedr. forvaltningsrevisjon når oppfølgingsrapporten blir utarbeidet. Da 
kan det være nødvendig å følge dette ytterligere opp, ofte med en redegjørelse fra 
administrasjonen.   
 
➢ «Personvern» 

Kontrollutvalget behandlet i juni 2021, oppfølgingsrapport «Personvern», hvor revisjonen 
konkluderte med at av de 14 punkter i kommunestyrets vedtak, var 5 påbegynt og 9 var 
delvis eller helt fulgt opp. Kontrollutvalget innstilte på følgende til kommunestyret som ble 
enstemmig vedtatt den 09.12.2021, sak 145/2021: 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Personvern», til etterretning. 
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2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 
anser at de resterende punktene også er ferdigstilt. 

 
Kontrollutvalget behandlet 15. februar 2022, sak 22/3, «Kommunedirektørens oppfølging av 
vedtak fra kommunestyret og kontrollutvalget - Personvern».  
Kontrollutvalget tok saken til orientering og vurderte at kommunestyrets vedtak er fulgt opp 
og anser saken som ferdigstilt. 
 
➢ «Barn i lavinntektsfamilier»  

Kontrollutvalget behandlet i juni 2022, oppfølgingsrapport «Barn i lavinntektsfamilier», hvor 
revisjonen konkluderte med at 4 av 4 anbefalinger var påbegynt, men ikke ferdigstilt. 
Kontrollutvalget innstilte på følgende til kommunestyret som ble enstemmig vedtatt den 
27.10.2022 sak 104/2022: 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barn i 
lavinntektsfamilier», til etterretning. 

2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de 
har fått ferdigstilt kommunestyrets vedtak, senest til kontrollutvalgets møte i november 2022» 

 
Kontrollutvalget behandlet den 06.12.2022, sak 22/43, «Kommunens oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barn i lavinntektsfamilier"» 
Kontrollutvalget tok kommunedirektørens notat og redegjørelse i saken til orientering. 
 
Annet vedrørende forvaltningsrevisjon: 
Kontrollutvalget har behandlet følgende saker som vedrører området forvaltningsrevisjon: 

• Prosjektplan «NAV - arbeidsledighet og sosialhjelpsak»  
• Statusrapporter om utført forvaltningsrevisjonsarbeid 2021 
• Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Halden 
• Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner fra august 2022 til juli 2024 
• Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024 
• Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. halvår 2022, 

Halden kommune 
 
Eierskapskontroll 
Formålet med eierskapskontroll fremkommer av § 23-4 i kommuneloven. Ifølge 
bestemmelsen innebærer en eierskapskontroll å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, by/kommunestyrets vedtak og 
anerkjente prinsipper for eierstyring. 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 
gjennomføres. Planen vedtas av kommunestyret selv. 
 
Kontrollutvalget har vedtatt en plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023.  
 
➢ «Storgata 7 Halden AS» 

 
Det har i 2022 vært gjennomført eierskapskontroll med «Storgata 7 Halden». 
Prosjektplanen for kontrollen ble behandlet i kontrollutvalget 15. februar 2022. 
Kontrollutvalget behandlet rapporten 1. november 2022, sak 22/35.  
 
Revisjonen har gjennomført eierskapskontrollen med utgangspunkt i følgende 
problemstilling: 

«Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte 
normer for god eierstyring?» 
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Revisor la følgende vurderingskriterier til grunn for kontrollen: 
- Kommunens eiermelding – prinsipper for eierskap 
- Vedtekter og eierstrategi 
- Generalforsamling – representasjon og vedtak 
- Eiermøter og rapportering 
- Styre – sammensetning og funksjon 
- Etisk retningslinjer - habilitet og samfunnsansvar 

 
På bakgrunn av disse vurderingene mente revisjonen at Halden kommune på de fleste  
områder utøver sitt eierskap i Storgata 7 Halden AS i samsvar med aktuelle  
lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring.   
 
Revisjonen fant likevel avvik ved at Halden kommunes eier(skaps)melding ikke er  
gjennomgått årlig, Storgata 7 Halden AS ikke har utarbeidet etiske  
retningslinjer/habilitetsrutiner og strategiplan, og at generalforsamlingsdokumenter ikke er  
journalført i kommunen og ikke sendt til kommunens kontrollutvalg. Videre kom revisjonen 
med ni anbefalinger til forbedringer for Halden kommune. 
 
Rapporten ble oversendt kommunestyret til videre behandling med følgende innstilling:  

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Eierskapskontroll Storgata 7 Halden AS», til 
orientering 

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
1. Kommunestyret ber kommunedirektør og styret i Storgata 7 Halden AS om å sørge  
for at rapportens ni anbefalinger blir fulgt opp og ivaretatt med nødvendige tiltak.  
Herunder skal: 

a) Halden kommunes Eiermelding (2019), som ifølge kommunens retningslinje skal gjennomgås 
årlig, bør oppdateres innen utgangen av 2022. Dokumentet bør inneholde kommunens 
prinsipper for eierstyring, oversikt over selskaper som kommunen har eierinteresser i og 
kommunens formål med sine eierinteresser (jf. kommuneloven § 26-1 Eierskapsmelding). 

b) Vedtekter for Storgata 7 Halden AS (2015) bør revideres i 2023. 
c) Ved generalforsamlinger i Storgata 7 Halden AS bør innkalling/saksdokumenter/protokoll 

sendes i kopi til kommunens postmottak, for journalføring i kommunen, og kontrollutvalg. 
d) Generalforsamling i Storgata 7 Halden AS skal vurdere å oppnevne varamedlemmer 

(numeriske) til styret. 
e) Styret skal vurdere å oppnevne styrets nestleder. 
f) Styret bør vedta etiske retningslinjer. 
g) Styret bør vedta habilitetsrutiner. 
h) Styret bør vedta årlig strategiplan og møteplan med styreseminar. 
i) Styret skal vurdere fakturarutinene med sikte på at to personer godkjenner inngående 

fakturaer 
 
Kommunestyret behandlet rapporten 15.12.2022, sak 135/2022 og kontrollutvalgets 
innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Henvendelser til kontrollutvalget 
Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som 
mener de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den 
hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og om den skal prioriteres.  
 
Kontrollutvalget har mottatt følgende henvendelser i 2022: 
➢ Muntlig henvendelse fra pensjonistpartiet vedr. Ny brannstasjon og eventuell 

saksbehandlingsfeil. Kommunedirektør redegjorde kort for saken i møtet i februar. 
Utvalget gjør ikke noe mer med saken, før det eventuelt kommer en skriftlig 
henvendelse. 
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➢ Muntlig henvendelse vedr. Tilskudd til bedrifter grunnet covid-19. Kontrollutvalget 
avventer eventuelt skriftlig henvendelse 
 

➢ Brev fra Fredrik Holm gruppeleder H, Erling Rennemo-Melsom, gruppeleder R og 
Johan Johansen, gruppeleder MdG til kontrollutvalget i Halden kommune ved KU-
leder Roar Lund, datert 08.04.2022. Saken gjaldt en anmodning vedr. 
saksbehandlingen rundt Kulturhuset. Kommunedirektøren redegjorde i saken i mai, 
og utvalget tok kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 

➢ Henvendelse angående Halden kommunes varslingsordning og svikt i kommunens 
styringssystem. Kontrollutvalget vedtok følgende i saken i mai: 
«Kontrollutvalget ber kommunedirektør og ekstern advokat for varslingsordning om 
en generell informasjon om kommunens varslingsordning» 

 
➢ Henvendelse vedr. innføring av Pipesensorer i Halden kommune og en 

bekymringsmelding vedrørende saksbehandlingen i denne saken. Kontrollutvalget ba 
om en redegjørelse fra kommunedirektør. Det skulle bla. gis en orientering på om 
forbedringspunktene og tiltakene som kommunedirektøren la frem i mai 2021, sak 
21/16 er gjennomført og hva status er i dag. I tillegg ønsket utvalget følgende punkter 
besvart:  

o Hvordan journalfører og arkiverer Halden kommune dokumenter, herunder 
også interne dokumenter og intern kommunikasjon. 

o Hvordan dokumenterer Halden kommune for ettertiden, hva som tas opp i, 
sies og besluttes både i interne møter – og møter Halden kommune har med 
eksterne parter og samarbeidspartnere. 

 
➢ Henvendelse med emne Ansvar datert 18.07.2022. Henvender ønsket flere spørsmål 

besvart av kontrollutvalget.  følgende vedtak ble fattet i saken: 
1. Kontrollutvalget vil i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurdering og 

utarbeidelse av «Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2026» vurdere om 
kommunens varslingsreglement bør være gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

2. kontrollutvalget avslutter med dette saken og ytterligere henvendelser i saken 
vil ikke bli besvart. 
 

Andre saker  
• Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer (ØVKR IKS) 
• Kontrollutvalgets Årsmelding 2021 
• Kontrollutvalget ble via kontrollutvalget i Aurskog-Høland invitert til en befaring vedr. 

Haldenvassdraget. Huseby og Nilsen deltok på dette den 14.06.2022. 
• Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023 

 
Kontrollutvalget har også fått seg forelagt referatsaker og korte meldinger/orienteringer som 
tas til orientering i samlesaker som f.eks. kontrollutvalgets protokoller, kommunestyrets 
behandling av saker fra kontrollutvalget og tilsynsrapporter. 
 
 
 
 
Denne årsmeldingen er behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møte 14.02.2023. 
 

Roar Lund (s) 
Kontrollutvalgets leder 
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Saksnr.: 2023/120 
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Klassering: 3001-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 14.02.2023 23/7 

 

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 17.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer:  
• Jolanta Betker, datert 17.01 2023 
• Casper Støten, datert 17.01 2023 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven, forskrift for kontrollutvalg og revisjon, Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og 
Kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) – sine veiledere for kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor. 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. I følge 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, avgi til kontrollutvalget en skriftlig egenvurdering av uavhengighet.  
 
I brev til kontrollutvalget i Halden kommune har oppdragsansvarlige revisorer på oppdraget 
avgitt sin skriftlige egenvurdering om uavhengighet. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har en oppgave å se til at kommunen har en betryggende revisjonen, og 
som ledd i dette skal revisor avlegge uavhengighetserklæring. Kontrollutvalget påse-ansvar 
er også i tråd med FKT og NKRF sin veileder. Sekretariatet kan ikke se at det er forhold som 
tilsier at revisors uavhengighet ikke er ivaretatt. Sekretariatet anbefaler derfor 
kontrollutvalget om at uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer tas til 
orientering. 
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Til kontrollutvalget i Halden kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Halden kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 17.01.2023 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jolanta Betker (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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Råkollveien 103 
1664  Rolvsøy 

   

 

www.ovkr.no 

 

  

 

 

Til kontrollutvalget i Halden kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Halden kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 17.01.2023 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Casper Støten (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/120 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 16759/2023 
Klassering: 3001-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 14.02.2023 23/8 

 

Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar opplysninger om utført kvalitetskontroll i Østre Viken 

Kommunerevisjon IKS til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering fra ØVKR IKS når ny kontroll i 2023 er 
gjennomført 

 
Fredrikstad, 19.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Resultat av forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022 i Østre Viken 
kommunerevisjon IKS, datert 23. november 2022.  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 

Saksopplysninger 
Kvalitetskontrollkomiteen til «NKRF – kontroll og revisjon i kommunene», har i 2022 
gjennomført kvalitetskontroll i Østre Viken kommunerevisjon IKS. 
 
Sekretariatet har mottatt kopi av vedtak i kvalitetskontrollkomiteen. 
 
I vedtaket fremgår det av kontrollen at utførelsen av regnskapsrevisjonen i ØVKR IKS ikke 
ble godkjent. Det presiseres at kontrolløren ikke fant vesentlige mangler eller avvik på 
kontroll av kommuneoppdraget. Det ble imidlertid avdekket mangler i revisjonen av 
menighetsoppdraget. (Se vedlegg 1). Det vil derfor bli gjennomført en oppfølgingskontroll i 
2023.  
 
Det fremgår videre at vedtaket etter årets kontroll av forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll er godkjent. 

Vurdering 
I henhold til kommunelovens § 23-2, a, b, c og d skal kontrollutvalget, på vegne av 
kommunestyret, påse at regnskaper blir vurdert på en betryggende måte og at det utføres 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i henhold til gjeldende bestemmelser og 
retningslinjer. 
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Utførelsen av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll ble godkjent.  
Selv om regnskapsrevisjonen fikk ikke godkjent på utførelsen av sitt arbeid, vurderer 
sekretariatet at regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet ble godkjent. Det er i hovedsak 
dette som er kontrollutvalgets oppgave å påse. Kontrollutvalget kan ta opplysninger om 
utført kvalitetskontroll i Østre Viken Kommunerevisjon IKS til orientering. Videre vurderer 
sekretariatet at kontrollutvalget kan be om en oppdatering fra revisjonen når ny kontroll i 
2023 er gjennomført.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/120 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 19810/2023 
Klassering: 3001-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 14.02.2023 23/9 

 

Kontrollutvalgets møte 23. mai 2023 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte ett av følgende forslag til vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget gjennomfører møtet den 23.05.2023 i møterom Fredrikshald  

 
2. Kontrollutvalget flytter møtet tirsdag 23.05.2023 til onsdag 24.05.2023 kl. 17:30 

 
Fredrikstad, 24.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Ingen  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 22/46 møteplan 2023 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 6. desember 2022 en møteplan for 2023. der ble det 
bestemt at utvalget skulle ha et møte 23. mai 2023 kl. 17:30.  
 
Sekretariatet i Halden kommune har opplyst kontrollutvalgssekretariatet om at samme dag 
er det møte i Valgstyret (dvs formannskapet) fra klokken 16:00 i Formannskapssalen.  
Videre opplyser de at de har reservert møterom Fredrikshald til kontrollutvalget.  

Vurdering 
Kontrollutvalget bør gjøre en vurdering på om de ønsker å gjennomføre møtet den 23. mai 
eller flytte datoen. Den 23. mai vil kontrollutvalget måtte ta høyde for at kommunedirektør og 
ordfører er opptatt i Valgstyret, og derfor ikke kan møte i kontrollutvalget. På sakslisten 
denne dagen står bla. årsregnskapet for Halden kommune og kontrollutvalgets uttalelse til 
denne. Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget utsetter sitt møte til onsdag 24. mai, samme 
tid. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/119 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 13916/2023 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Rania Matramawi 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 14.02.2023 23/10 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler Kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 

 
 
Fredrikstad, 17.01.2023 
 
 

Vedlegg 

 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 06.12.2022 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 08.12.2022, sak 123/2022, «Tapt 

valgbarhet til folkevalgt organ - Anne Mette Amundsen», 134/2022 Sak møte 15.12.2022 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Økonomisk sosialhjelp - overgang til arbeid og aktivitet» 
og sak135/2022 møte den 15.12.2022 «Eierskapskontroll - Storgata 7 Halden AS» 

 

Andre saksdokumenter  
 
Ingen 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 06.12.2022 ligger vedlagt, til orientering. 
Vedlegg 2: Kommunestyret behandlet den 08.12.2022, sak 123/2022, «Tapt valgbarhet til 
folkevalgt organ - Anne Mette Amundsen». Til orientering. 
Vedlegg 3: PS 134-2022 Sak- Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomisk sosialhjelp - 
overgang til arbeid og aktivitet. Til orientering. 
Vedlegg 4: PS 135-2022 Sak Eierskapskontroll - Storgata 7 Halden AS. Til orientering. 
 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Halden 

 
 
 
Møtedato: 06.12.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:40 
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.:  22/41- 22/48   

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer, innkalt 

Roar Lund (H), leder X   

Torhild G. Huseby (Sp), nestleder X  

Roar G. Andersen (Pp) X  

Ketil Rønning  (Ap) X  

Hanne Kristine Lund-Nilsen (H),  X  
 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.  
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:  
Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Marie Rovedal  
 
Møtende fra revisjon  
Daglig leder Jolanta Betker  
 
Møtende fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Roar Vevelstad, direktør undervisning og oppvekst Siri Anette Larsen og 
fra NAV Karin Oraug. 
 
Ordfører Linn Laupsa var til stedet under hele møtet 
 
 

……………………. 
 

……………………. 

Roar Lund, leder  Torhild G. Huseby, nestleder 

   

 

Merknader 
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold  

PS 22/41 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 22/42 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 22/43 Kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Barn i lavinntektsfamilier" 
 

 

PS 22/44 Informasjon fra kommunedirektør om kommunens 
oppfølging av innsynsbegjæringer 
 

 

PS 22/45 Etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2022 - 
Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering 
 

 

PS 22/46 Møteplan 2023 
 

 

PS 22/47 Referater og meldinger 
 

 

PS 22/48 Eventuelt  
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PS 22/41 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 06.12.2022: 

Leder innledet saken  
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 06.12.2022: 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

PS 22/42 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges nestleder 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 06.12.2022: 

Leder innledet saken  
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 06.12.2022: 

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges nestleder 
 
 

PS 22/43 Kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barn i 
lavinntektsfamilier" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Saken legges frem uten innstilling fra sekretariatet. 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 06.12.2022: 

Leder innledet saken  
 
Kontrollutvalget fikk oversendt et notat fra kommunedirektør søndag 4. desember 2022, som 
bakgrunn for informasjonen i møtet. Notatet og presentasjonen vedlegges protokollen.  
 
Kommunedirektør redegjorde for saken 
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Utvalget drøftet saken 
 
Utvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens notat og redegjørelse i saken til orientering 
 
Vedtak enstemmig som foreslått 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 06.12.2022: 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens notat og redegjørelse i saken til 
orientering 

 

PS 22/44 Informasjon fra kommunedirektør om kommunens oppfølging av 
innsynsbegjæringer 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet. 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 06.12.2022: 

Leder innledet saken  
 
Kommunedirektøren redegjorde for saken, presentasjonen legges med protokollen. 
 
Utvalget drøftet saken 
 
Utvalget leder fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Redegjørelsen fra kommunedirektøren tas til orientering 
2. Kontrollutvalget tar med seg informasjonen inn i utarbeidelsen av risiko- og 

vesentlighetsvurderingen som danner grunnlag for neste plan for forvaltningsrevisjon 
 
Vedtak enstemmig som foreslått 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 06.12.2022: 

1. Redegjørelsen fra kommunedirektøren tas til orientering  
2. Kontrollutvalget tar med seg informasjonen inn i utarbeidelsen av risiko- og 

vesentlighetsvurderingen som danner grunnlag for neste plan for 
forvaltningsrevisjon 
 
 

PS 22/45 Etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2022 - Overordnet 
risiko- og vesentlighetsvurdering 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 

forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2022, samt valg av 
kontrollområde «Budsjett – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering 
og budsjettjusteringer», til orientering 
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2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2023 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 06.12.2022: 

Leder innledet saken  
 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 06.12.2022: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2022, samt valg av 
kontrollområde «Budsjett – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering 
og budsjettjusteringer», til orientering 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2023 

 
 
 

PS 22/46 Møteplan 2023 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin 

virksomhet i 2023: 

 Tir 14.02. kl. 17.30 

 Tir 23.05. kl. 17.30 

 Tir 13.06. kl. 17.30 

 Tir 26.09. kl. 17.30 

 Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING 

 Tir 05.12. kl. 09.00 
 

Kontrollutvalget Haldens behandling 06.12.2022: 

Leder innledet saken  
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 06.12.2022: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin 
virksomhet i 2023: 

 Tir 14.02. kl. 17.30 

 Tir 23.05. kl. 17.30 

 Tir 13.06. kl. 17.30 

 Tir 26.09. kl. 17.30 

 Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING 

 Tir 05.12. kl. 09.00 
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PS 22/47 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 06.12.2022: 

Leder innledet saken  
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 06.12.2022: 

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 
 
 

PS 22/48 Eventuelt 

Kontrollutvalget Haldens behandling 06.12.2022: 

Revisjonen hadde følgende spørsmål/innspill: 
Revisjonen skal utarbeide prosjektplan til en forvaltningsrevisjon i Halden kommune. 
Det dreier seg om prosjekt nr. 2 i bestillingen fra KU i perioden 2022-2024. I 
bestillingen er nøkkelordene tidlig innsats, spesialpedagogikk og tilpasset opplæring 
nevnt. Etter å ha lest risikovurdering fra ØKUS og sett på bestillingen fra KU, tolker vi 
bestillingen dithen at vi skal se på om kommunens arbeid med tidlig innsats og 
tilpasset opplæring i grunnskolen foregår i tråd med lovverk og veiledere. Dette 
arbeidet har også en betydning for omfanget av vedtak om spesialundervisning på 
lengre sikt. Vi tenker med utgangspunkt i dette at vi ikke ser nærmere på vedtak 
om/gjennomføring av spesialundervisning i denne forvaltningsrevisjonen, men i 
bestillingen står det også at vi bør se på håndtering av klager på vedtak. Vi antar at 
det her pekes på vedtak om spesialundervisning. Sistnevnte har vi behov for en 
avklaring på fra KU (ønsker kontrollutvalget at vi skal undersøke kommunens arbeid 
med spesialundervisning, og avgrenses dette i så fall til å gjelde klagehåndtering 
knyttet til vedtak om spesialundervisning?).  

 
Kontrollutvalget presiserte at hovedfokus var på tidlig innsats og tilpasset opplæring, og at de 
ønsket en problemstilling som omhandlet klagehåndtering knyttet til vedtak om 
spesialundervisning. 
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PS  123/2022  Tapt valgbarhet til folkevalgt organ - Anne Mette Amundsen 

Kommunestyrets behandling av saken i møte den 08.12.2022: 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

• Representanten Anne Mette Amundsen (PP) sin fratreden fra sine politiske verv som 
folkevalgt i Halden kommune, tas til orientering. 

• Som varamedlem i kontrollutvalget velges …………………… og ……………………… 
 

Per Kristian Dahl (PP) fremmet forslag til vedtak: 

Som varamedlem i kontrollutvalget velges Tone Amundsen (PP). 

  

Votering: 

Forslaget fra Dahl ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Tone Amundsen (PP) velges som vara i Kontrollutvalget. 
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PS  134/2022  Sak fra Kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsrapport 
"Økonomisk sosialhjelp - overgang til arbeid og aktivitet", Halden kommune 

Kommunestyrets behandling av saken i møte den 15.12.2022: 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Økonomisk sosialhjelp - overgang  
til arbeid og aktivitet» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 4  
anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal: 

a) NAV Halden Aremark styrke internkontrollen ved å beskrive hovedoppgaver og 
organisering, utarbeide risikoanalyse og utvikle prosedyrer/rutiner systematisk. 

b) NAV Halden Aremark tydeliggjøre målet om å bli selvhjulpen i kartlegging og 
oppfølging av sosialhjelpsmottakere. 

c) NAV Halden Aremark dokumentere brukernes gjennomføring av aktivitetstiltak 
bedre. 

d) NAV Halden Aremark vurdere om vedtaksbrev bør undertegnes av to ansatte 
(NAV-leder og saksbehandler), av hensyn til god forvaltningsskikk. 

 
2. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets  
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en  
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken.  
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 
 

 

Votering:  

Innstillingen fra Kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Økonomisk sosialhjelp - overgang til 
arbeid og aktivitet» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 4 anbefalinger som 
fremkommer av rapporten. Herunder skal: 
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a) NAV Halden Aremark styrke internkontrollen ved å beskrive hovedoppgaver og 
organisering, utarbeide risikoanalyse og utvikle prosedyrer/rutiner systematisk. 

b) NAV Halden Aremark tydeliggjøre målet om å bli selvhjulpen i kartlegging og 
oppfølging av sosialhjelpsmottakere. 

c) NAV Halden Aremark dokumentere brukernes gjennomføring av aktivitetstiltak 
bedre. 

d) NAV Halden Aremark vurdere om vedtaksbrev bør undertegnes av to ansatte 
(NAV-leder og saksbehandler), av hensyn til god forvaltningsskikk. 

 
2. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i 
forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra 
revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken.  
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 
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PS  135/2022  Sak fra Kontrollutvalget - Eierskapskontroll - "Storgata 7 Halden 
AS" 

Kommunestyrets behandling av saken i møte den 15.12.2022: 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektør og styret i Storgata 7 Halden AS om å sørge  

for at rapportens ni anbefalinger blir fulgt opp og ivaretatt med nødvendige tiltak.  

Herunder skal:        
a) Halden kommunes Eiermelding (2019), som ifølge kommunens retningslinje skal 

gjennomgås årlig, bør oppdateres innen utgangen av 2022. Dokumentet bør 
inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, oversikt over selskaper som 
kommunen har eierinteresser i og kommunens formål med sine eierinteresser (jf. 
kommuneloven § 26-1 Eierskapsmelding).  

b) Vedtekter for Storgata 7 Halden AS (2015) bør revideres i 2023. 

c) Ved generalforsamlinger i Storgata 7 Halden AS bør 
innkalling/saksdokumenter/protokoll sendes i kopi til kommunens postmottak, for 
journalføring i kommunen, og kontrollutvalg.    

d) Generalforsamling i Storgata 7 Halden AS skal vurdere å oppnevne 
varamedlemmer (numeriske) til styret.   

e) Styret skal vurdere å oppnevne styrets nestleder. 

f) Styret bør vedta etiske retningslinjer. 

g) Styret bør vedta habilitetsrutiner. 

h) Styret bør vedta årlig strategiplan og møteplan med styreseminar. 

i) Styret skal vurdere fakturarutinene med sikte på at to personer godkjenner 
inngående fakturaer.                                                                                                                                                                                   

 

 

Votering:  

Innstillingen fra Kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Vedtak: 
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Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret ber kommunedirektør og styret i Storgata 7 Halden AS om å sørge  
for at rapportens ni anbefalinger blir fulgt opp og ivaretatt med nødvendige tiltak.  
Herunder skal:  

a) Halden kommunes Eiermelding (2019), som ifølge kommunens retningslinje skal 
gjennomgås årlig, bør oppdateres innen utgangen av 2022. Dokumentet bør 
inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, oversikt over selskaper som 
kommunen har eierinteresser i og kommunens formål med sine eierinteresser (jf. 
kommuneloven § 26-1 Eierskapsmelding).  

b) Vedtekter for Storgata 7 Halden AS (2015) bør revideres i 2023. 

c) Ved generalforsamlinger i Storgata 7 Halden AS bør 
innkalling/saksdokumenter/protokoll sendes i kopi til kommunens postmottak, for 
journalføring i kommunen, og kontrollutvalg.    

d) Generalforsamling i Storgata 7 Halden AS skal vurdere å oppnevne 
varamedlemmer (numeriske) til styret.   

e) Styret skal vurdere å oppnevne styrets nestleder. 

f) Styret bør vedta etiske retningslinjer. 

g) Styret bør vedta habilitetsrutiner. 

h) Styret bør vedta årlig strategiplan og møteplan med styreseminar. 
i) Styret skal vurdere fakturarutinene med sikte på at to personer godkjenner 

inngående fakturaer.                                                                                                                                                                                   
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Saksnr.: 2023/119 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 16734/2023 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Rania Matramawi 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 14.02.2023 23/11 

 

Eventuelt 
 
 
 
Fredrikstad, 19.01.2023 
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