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e-post: postkontrollutvalg@fredrikstad.kommune.no  
 
 
Halden, 28.11.2022 
 
Roar Lund 
Leder (s) 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/69 
Dokumentnr.: 73 
Løpenr.: 290219/2022 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 06.12.2022 22/41 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 17.10.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at innkalling og saksliste kan godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/69 
Dokumentnr.: 74 
Løpenr.: 290233/2022 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 06.12.2022 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 

 
Fredrikstad, 17.10.2022 
 
 

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.: 2022/65 
Dokumentnr.: 29 
Løpenr.: 324473/2022 
Klassering: 3001-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 06.12.2022 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. 

 
Fredrikstad, 25.11.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kommunestyresak 104/22, den 27.10. 2022 (Oppfølgingsrapport «Barn i 

lavinntektsfamilier»). 
• Kontrollutvalgssak 22/25, den 21.06.2022 (Barn i lavinntektsfamilier»)  

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barn i 
lavinntektsfamilier i juni 2022. den gang fremkom det av rapporten at revisjonen konkluderte 
med at 4 av 4 anbefalinger var påbegynt, men ikke ferdigstilt. 
Kommunen bør videre fokusere på: 
• formulere en klar overordnet strategi med operasjonaliserte målsettinger for 

arbeidet med barn i lavinntektsfamilier 
• fortsette å 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».  
 
Kontrollutvalget fattet følgende innstilling til kommunestyret som ble vedtatt;  
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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. 
 
Kommunedirektøren følger opp vedtaket med informasjon i kontrollutvalgets møte. 
  

Vurdering 
Sekretariatet viser til at det ikke er gjort nye kontrollhandlinger. 
Siden det er en muntlig informasjon kan ikke sekretariatet ta stilling til om nødvendige tiltak 
er gjort for å følge opp kommunestyrevedtaket. 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta informasjonen fra kommunedirektør til 
orientering. Informasjonen som blir gitt i møtet vil være avgjørende for om kontrollutvalget 
kan anse saken som ferdigstilt. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/70 
Dokumentnr.: 150 
Løpenr.: 324599/2022 
Klassering: 3001-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 06.12.2022 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. 

 
Fredrikstad, 25.11.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgssak 22/40 – «Eventuelt», den 01.11.2022. 
Kontrollutvalgssak 21/16 – «Informasjon fra kommunedirektør vedr. Halden kommunes 
rutiner og oppfølging rundt innsynsbegjæringer», den 11.05 2021. 

Saksopplysninger 
 
Det ble tatt opp en sak under eventuelt, sak 22/40 i kontrollutvalgets møte den 1. november 
2022.   
Leder informerte om en henvendelse til kontrollutvalget samt en bekymringsmelding til 
formannskapet og Halden kommune, hvor kontrollutvalget var kopimottakere. Henvendelsen 
gjaldt manglende systemer for journalføring, internkontroll og innsynsbegjæringer i saken 
vedrørende innføring av pipesensorer i Halden. Bekymringsmeldingen går på 
saksbehandling i Halden kommune i denne saken.  
 
Den 11.mai 2021 hadde kontrollutvalget en sak som også omhandlet kommunens rutiner og 
oppfølging rundt innsynsbegjæringer, i sak 21/16 - Informasjon fra kommunedirektør vedr. 
Halden kommunes rutiner og oppfølging rundt innsynsbegjæringer. Kontrollutvalgets vedtak 
den 11.mai 2021 var:  
1. Kommunedirektørens informasjon i saken tas til orientering.  
2. Kontrollutvalget tar henvendelsen i brev av 12.03.2021 til orientering og bringer  
informasjonen med seg til det videre arbeidet med «Plan for forvaltningsrevisjon 2022-  
2023»  
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Dette ble vurdert da plan for forvaltningsrevisjon for januar 2022 – juli 2024 ble behandlet. 
Imidlertid ble det ikke satt opp som et prosjekt i planperioden. 
 
Med bakgrunn i henvendelsen ønsket kontrollutvalget en ny redegjørelse fra 
kommunedirektøren på om forbedringspunktene og tiltakene som kommunedirektøren la 
frem i mai 2021 er gjennomført og hva status er i dag. I tillegg ønsker utvalget følgende 
punkter besvart:  
• Hvordan journalfører og arkiverer Halden kommune dokumenter, herunder også interne 

dokumenter og intern kommunikasjon.  
• 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.  

 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget ikke har plikt til å behandle andre enn de saker som 
det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av lov og forskrift. 
 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og skal ikke behandle klager på vedtak som har vært 
til administrativ eller politisk behandling. Klager eller krav om å få omgjort vedtak må 
behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på 
enkeltvedtak er det klagenemder, kommunestyret, formannskapet eller statsforvalteren som 
er klageinstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet vedtaket. Politiske 
vedtak – som ikke retter seg mot enkeltpersoner eller interessegrupper med rettslig 
klageinteresse, kan derimot ikke påklages. 
 
Det kontrollutvalget kan gjøre, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, er å 
undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt. 
 
Kontrollutvalget må avgjøre om saken skal undersøkes nærmere basert på den 
informasjonen de får i møte av kommunedirektør.  
 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til innstilling. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/63 
Dokumentnr.: 22 
Løpenr.: 300201/2022 
Klassering: 3001-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 06.12.2022 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 
 

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

 
Fredrikstad, 27.10.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- 

forvaltningen 2022 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering - Halden kommune, 
datert 24.10 2022 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven § 24-9 
 

Saksopplysninger 

I henhold til ny kommunelov (i kraft fra 2019) er en ny revisjonsoppgave tatt inn i loven. 
Kontrollen gjelder «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen». 
I kommunelovens § 24-9 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen», 
står følgende: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på 
lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 
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Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Østre Viken Kommunerevisjon har lagt RSK 301 – Standard for forenklet 
etterlevelseskontroll til grunn for sin etterlevelseskontroll. Standard 301 er utarbeidet i 
samarbeid med Norges kommunerevisor forbund (NKRF) og Revisorforeningen (DNR).  
I RSK 301 pkt.8 står følgende: 
 

Når revisor har identifisert et område for kontroll, skal revisor planlegge hvilke 
kontrollhandlinger som skal utføres, samt omfang og tidspunkt for gjennomføring. 
 
I RSK 301 pkt.10 fremgår det at «Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger skal legges 
frem for kontrollutvalget til orientering». 
 

Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Halden kommune for 2021. 
De skriver at det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors 
oppgaver i forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne 
kontroll er av betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende 
tiltak.  
 
I kontrollutvalgets møte kan oppdragsansvarlig revisor redegjøre nærmere strategi og 
angrepsvinkel for oppgaven, samt om sin risiko- og vesentlighetsvurdering. 
 

Vurdering 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen er som nevnt under 
saksopplysninger ny oppgave som er pålagt valgt revisor. Revisor har fremlagt en 
overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med RKS 301 av følgende områder i 
kommunen: 
• Anskaffelser - System og kontroll for å overholde lovverk  
• Selvkost – Overholdelse av regelverk 
• Finansforvaltning – Reglement og rapportering ifølge kommunelovens krav  
• Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
• Budsjett – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 

budsjettjusteringer   
 
Basert på risiko og vesentlighetsanalysen har revisjonen valgt følgende område for forenklet 
etterlevelseskontroll for 2022: Budsjett – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for 
budsjettering og budsjettjusteringer. 
 
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til kommuneloven leveres innen 30. juni. 
Kontrollutvalget vil behandle rapporten seinest i sitt møte juni 2023. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens overordnede risiko- og 
vesentlighetsvurdering vedrørende etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen samt 
valg av kontrollområdet, til orientering.  

 

 

10



 

 

 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022 

- Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering – Halden kommune 
 
I kommuneloven § 24-9 er revisor gitt oppgaven forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen. Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og det er i loven lagt opp til en 
uttalelse på utført arbeid med moderat sikkerhet. Revisor skal fremlegge en risiko- og vesentlighetsvurdering 
som grunnlag for beslutning av valgt område for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. 
 
Kommunelovens § 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: 

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak 
foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd 
på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 
 
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 

 
Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Halden kommune for 2022. Det er naturlig å 
vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors oppgaver i forbindelse med revisjon av regnskapet. 
Kvaliteten av kommunens interne kontroll er av betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til 
risikoreduserende tiltak.  

 

Områder som er vurdert  

Anskaffelser - System og kontroll for å overholde lovverk. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Ingen forvaltningsrevisjon på området  

Tidligere avdekket feil 

Ikke avdekket feil.  
Revisjonens kontroller utført i 2021 viste at kommunen 
dokumenterer anskaffelser med pliktige 
anskaffelsesprotokoller. 

Kompleksitet – regelverk, transaksjonsvolum 

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. 
Ulike regler/grenser avhengig av type anskaffelse. Store 
dokumentasjonskrav. 
Antall anskaffelser og rammeavtaler varierer fra år til år. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunen har egne interne retningslinjer for 
anskaffelser, og skal ifølge den; «Anskaffelsesprosessen 
skal planlegges og gjennomføres i samarbeid med 
innkjøpsavdelingen for å sikre at gjeldende lovverk og 
innkjøpsfaglige krav blir fulgt».   

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Brudd på regelverket kan medføre erstatningskrav og 
dyrere innkjøp.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte. 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, alvorlig konsekvenser 
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Finansforvaltning – Reglement og rapportering ifølge kommunelovens krav.  
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Ingen tidligere forvaltningsrevisjoner på området. 

Tidligere avdekket feil Nei 

Kompleksitet – regelverk, transaksjonsvolum Kommuneloven stiller krav til reglement og rapportering.  

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunestyret har i møte 18.2.2021, sak 27/2021, 
vedtatt et finansreglement med tilhørende administrative 
rutiner.  
Finansforvaltningen i kommunen er begrenset til 
plassering av likvide midler i bank, opptak av lån (med 
adgang til sertifikat- og obligasjonslån) samt 
rentebytteavtaler. Det skal rapporteres om status og 
utvikling innenfor finansforvaltningen til kommunestyret 
minst to ganger per år. 
God kompetanse på området.  

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Nei 

Økonomisk risiko 
Ja, endring i rentenivået vil få betydning ved høy 
gjeldsbelastning. Påvirker avdragsutgiftene i 
driftsregnskapet. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, alvorlige konsekvenser 

 

Selvkost – Overholdelse av regelverk. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Forvaltningsrevisjon selvkost, 2017. 

Tidligere avdekket feil 

Revisors etterlevelseskontroll i 2021 viste ikke annet enn 
at kommunen i det alt vesentligste etterlever regelverk og 
interne rutiner. 
En andel av fondsmidler knyttet til farvannsavgift var ved 
utgangen av 2021 eldre enn regelverkets grense på 5 år. 

Kompleksitet – regelverk, transaksjonsvolum 

Kommuneloven, forskrift og veileder setter krav til 
selvkost. Kravene har i stort sett vært gjeldende i tidligere 
retningslinjer.  
Regelverket er relativt komplekst og regnskapet 
inneholder mange transaksjoner på området. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunen benytter det digitale selvkostverktøyet 
Momentum og innhenter bistand fra konsulent EnviDan 
AS som har utviklet og drifter verktøyet.  
Kommunens kontroll av tall for etterkalkyle gjennomføres 
sammen med konsulent. 

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja, i forhold til innbyggere 

Økonomisk risiko 
Feil i beregninger kan føre til at kommunen krever for 
høye eller for lave avgifter fra innbyggere. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Ja 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlig konsekvenser 
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Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Ingen forvaltningsrevisjon på området. 

Tidligere avdekket feil Avdekkede feil korrigeres.  

Kompleksitet – regelverk, transaksjonsvolum 

Merverdiavgift (mva) og kompensasjon for mva omfattes 
av et kompleks regelverk. 
Stort antall transaksjoner i både drifts- og 
investeringsregnskapet.  

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunen har etablert internkontroll på området og har 
god kompetanse. 
Revisjonen utfører kontroller hver termin før signering av 
kompensasjonskravet.  

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Feil i mva-kompensasjon kan føre til at kommunen må 
betale tilbake. Foreligger også risiko for at kommunen 
ikke krever kompensasjon. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 

Vurdert risiko:  
 Mindre sannsynlig, alvorlig konsekvenser 

 
 

Budsjett – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Ingen forvaltningsrevisjon på området. 

Tidligere avdekket feil 
Revisjonens kontroller i 2021 avdekket enkelte feil på 
området.  

Kompleksitet – regelverk, transaksjonsvolum 
Kommuneloven og tilhørende forskrift stiller krav til 
budsjett, budsjettendringer og rapportering. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunestyret vedtar opprinnelig budsjett og foretar 
budsjettjusteringer gjennom året. 
Det rapporteres til kommunestyret hvert kvartal.  

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Nei 

Økonomisk risiko 
Ja. Budsjettoverskridelser og mangelfull kontroll medfører 
vesentlig økonomisk risiko. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlig konsekvenser 
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Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig      

Sannsynlig   

 

  

Mindre sannsynlig   

 

  

Lite sannsynlig      

Sannsynlighet       
 

      Konsekvens/ 
Vesentlighet 

Ubetydelige 
konsekvenser  

Mindre alvorlige 
konsekvenser  

Alvorlige 
konsekvenser  

Meget alvorlige 
konsekvenser  

Svært alvorlige 
konsekvenser  

 
 
Valideringsord  Beskrivelse  

Lite sannsynlig  Svært tvilsomt at det foreligger manglende etterlevelse 

Mindre sannsynlig  Tvilsomt at det foreligger manglende etterlevelse 

Sannsynlig  Det er indikasjoner på manglende etterlevelse 

Meget sannsynlig  Vi tror at det foreligger manglende etterlevelse 

Svært sannsynlig  Vi er overbevist om manglende etterlevelse  

Ubetydelige konsekvenser  Uvesentlig, ingen som vil henge seg opp i manglende etterlevelse 

Mindre alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil ramme få, eller flere i liten grad 

Alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være kritisk/alvorlig 

Meget alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være meget alvorlig, og rammer mange 

Svært alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være katastrofal og svært alvorlig.  

                 

Oppsummering og rapportering 
Basert på risiko og vesentlighetsanalysen velges følgende område for forenklet etterlevelseskontroll 
for 2022:  
 
Budsjett – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer. 
 
Kriterier som vil bli lagt til grunn for kontrollen er kommunelovens bestemmelser om budsjett, 
kommunens egne vedtak og rutiner for rapportering.  
 
Kommunerevisjonen vil avgi uttalelse med moderat sikkerhet på nevnte område, 
etter standard for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Revisor vil legge frem 
sin uttalelsen for kontrollutvalget innen 30. juni 2023. 
 
Rolvsøy 24.10.2022 
 

 
Jolanta Betker (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor 

Budsjett 

Anskaffelser 

 MVA 

 

Selvkost 

 

Finans-

forvaltning 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/70 
Dokumentnr.: 133 
Løpenr.: 290296/2022 
Klassering: 3001-192 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 06.12.2022 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 

 
Fredrikstad, 17.10.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fastsetter møtedatoer for ett år av gangen. I kontrollutvalgets budsjett er det 
innarbeidet fem møter. Møtene avholdes på tirsdager klokken 09.00. Dette med unntak av 
møtet den 05.12., som avholdes kl. 09.00. 
 
Møtet torsdag den 09. november er et heldagskurs/opplæring for kontrollutvalget etter valget 
høsten 2023. Kurset holdes i gamle Skjeberg rådhus, møterom Oscar Torp. 
 

Vurdering 
I henhold til budsjett for kontrollutvalget, samt sekretariatets vurdering av saksmengden for 
kontrollutvalget, anbefales det at kontrollutvalget avholder fem møter i 2023. I tillegg 
anbefales heldags kurs/opplæring etter valget 2023.Følgende 
møtedatoer foreslås: 

15



 

 

• 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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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/69 
Dokumentnr.: 75 
Løpenr.: 290243/2022 
Klassering: 3001-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Halden 06.12.2022 22/47 

 

Referater og meldinger 

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

 
 
Fredrikstad, 17.10.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 01.11.2022 
2. Saksprotokoll kommunestyrets møte den 22.09.2022, sak 86/2022, Sak fra 

kontrollutvalget - Årsmelding 2021 
3. Saksprotokoll kommunestyrets møte den 22.09.2022, sak 90/2022, Søknad om fritak fra 

verv som folkevalgt - Tom Jørgensen 
4. Saksprotokoll kommunestyres møte den 27.10.2022, sak 104/2022 Sak fra 

Kontrollutvalget - Oppfølgingsrapport "Barn i lavinntektsfamilier", Halden kommune 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Lenke til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2023: NKRF – kontroll og revisjon i kommunene 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 01.11.2022 ligger vedlagt, til orientering. 
 
Vedlegg 2: Kommunestyret behandlet den 22.09.2022, sak 86/2022, Sak fra kontrollutvalget 
- Årsmelding 2021. Til orientering. 
 
Vedlegg 3: Kommunestyret behandlet den 22.09.2022, sak 90/2022, Søknad om fritak fra 
verv som folkevalgt - Tom Jørgensen. Til orientering. 
 
Vedlegg 4: Kommunestyret behandlet den 27.10.2022, sak 104/2022 Sak fra 
Kontrollutvalget - Oppfølgingsrapport "Barn i lavinntektsfamilier", Halden kommune. Til 
orientering 
 
Lenker: 

17

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2023


 

 

• NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023 avholdes på Gardermoen 1.-2. februar 2023. 
Se på nettsiden for program, påmelding er 15.12.2022. 

 

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

Kontrollutvalget Halden 

 
 
 
Møtedato: 01.11.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:10 
Møtested: Rådhuset, møterom Fredrikshald 
Fra – til saksnr.: 22/30 -  22/40  

 
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),  Forfall    Hans Richenberg, meldt forfall. 

Inger Blomsnes, møtt 

 
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 og forvaltningsrevisor Didrik Hjort  
 
Møtende fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Roar Vevelstad 
 
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 22/30 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 22/31 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 22/32 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 
2022 til juli 2024 
 

 

PS 22/33 Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomisk sosialhjelp - 
overgang til arbeid og aktivitet" Halden kommune 
 

 

PS 22/34 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 1. halvår 2022, Halden kommune 
 

 

PS 22/35 Eierskapskontroll med Storgata 7 Halden AS 
 

 

PS 22/36 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023 
 

 

PS 22/37 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2022 
 

 

PS 22/38 Henvendelse - spørsmål til kontrollutvalget 
 

 

PS 22/39 Referater og meldinger 
 

 

PS 22/40 Eventuelt 
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PS 22/30 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 01.11.2022: 

Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens 01.11.2022: 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

PS 22/31 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 01.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 01.11.2022: 

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

PS 22/32 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til 
juli 2024 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Halden 

kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet, herunder  
for prosjekt 2: 
for prosjekt 3: 
for prosjekt 4: 
 

2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at 
det blir levert som forutsatt. 
 

3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere 
i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget. 
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Kontrollutvalget Haldens behandling 01.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariat redegjorde for saken 
 
Utvalget drøftet saken og kom frem til følgende presiseringer: 
for prosjekt 2 Tidlig innsats/ Spesialpedagogikk /tilpasset opplæring: effekten av tidlig innsats 
og tilpasset opplæring. Kan være konfliktfylt for foreldre, se på håndtering av eventuelle 
klager på vedtak.  
for prosjekt 3 Barnevern: Barnevernsreformen, hvordan blir økt ansvar håndtert av 
kommunen? Hvordan komme inn med tiltak tidlig nok? Tiltak i hjemmet. 
 

Kontrollutvalget vedtak 01.11.2022: 

1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Halden 

kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet, herunder  

for prosjekt 2: Tidlig innsats, håndtering av klager på vedtak 

for prosjekt 3: Barnevernsreformen. Tidlig innsats og tiltak i hjemmet 

 

2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at 

det blir levert som forutsatt. 

 

3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere 

i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget. 

 
 

PS 22/33 Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomisk sosialhjelp - overgang til 
arbeid og aktivitet" Halden kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
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.  
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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 Haldens behandling 01.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak og innstilling 01.11.2022: 

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.  

 

 
 

PS 22/34 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. 
halvår 2022, Halden kommune 

Sekretariatets innstilling 

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

orientering 
 

Kontrollutvalget Haldens behandling 01.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet og revisjonen redegjorde for saken 
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Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 01.11.2022: 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. halvår 2022, tas til 
orientering 
 
 

PS 22/35 Eierskapskontroll med Storgata 7 Halden AS 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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 på side 5 blir fulgt opp og ivaretatt med 
nødvendige tiltak. 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 01.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet redegjorde for saken og foreslo å få anbefalingene inn i vedtaket og i 
innstillingen til kommunestyret. 
 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Utvalget drøftet saken og ønsket å ta anbefalingene inn i vedtaket og gjør om bør til skal i 
punkt d, e, og i. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt med anbefalingene og presiseringene i punktene.  
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 01.11.2022: 

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. 
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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 

 

 
 

PS 22/36 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 2 485 900.-, 

vedtas 
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling 

etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 
 

Kontrollutvalget Haldens behandling 01.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet og revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 01.11.2022: 

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 2 485 900.-, 
vedtas 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 
 

PS 22/37 Overordnet revisjonstrategi for regnskapsåret 2022 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Overordnet revisjonstrategi for 2022, tas til orientering 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 01.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet og revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

25



Kontrollutvalget Haldens vedtak 01.11.2022: 

Overordnet revisjonsstrategi 
 
 

PS 22/38 Henvendelse - spørsmål til kontrollutvalget 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 01.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Utvalget drøftet saken og leder foreslo følgende forslag til vedtak: 

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.  

 
Vedtak enstemmig som foreslått.  

Kontrollutvalget Haldens vedtak 01.11.2022: 

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.  
 

 

PS 22/39 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 01.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 01.11.2022: 

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 
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PS 22/40 Eventuelt 

Kontrollutvalget Haldens behandling 01.11.2022: 

Det ble tatt opp en sak under eventuelt. 
 
Leder informerte om en henvendelse til kontrollutvalget samt en bekymringsmelding til 
formannskapet og Halden kommune, hvor kontrollutvalget var kopimottakere. Henvendelsen 
gjaldt manglende systemer for journalføring, internkontroll og innsynsbegjæringer i saken 
vedrørende innføring av pipesensorer i Halden. Bekymringsmeldingen går på 
saksbehandling i Halden kommune i denne saken. 
 
Utvalget er ikke et klageorgan, de bør ikke gå inn i enkeltsaker, og de bør vente med å 
undersøke saker som er til behandling i for eksempel andre politiske utvalg. Utvalget skal 
heller ikke overprøve politiske prioriteringer. 
 
Kontrollutvalget fikk 11.mai 2021 sak 21/16 Informasjon fra kommunedirektør vedr. Halden 
kommunes rutiner og oppfølging rundt innsynsbegjæringer fikk utvalget en orientering om 
Rutiner, regler og praksis for journalføring og innsynsbegjæringer, samt Forbedringspunkter 
og tiltak. Kontrollutvalgets vedtak 11.05.2021 var: 
1. Kommunedirektørens informasjon i saken tas til orientering.  
2. Kontrollutvalget tar henvendelsen i brev av 12.03.2021 til orientering og bringer 
informasjonen med seg til det videre arbeidet med «Plan for forvaltningsrevisjon 2022- 
2023» 
 
Til sitt neste møte i desember ønsker utvalget en redegjørelse fra kommunedirektøren på om 
forbedringspunktene og tiltakene som kommunedirektøren la frem i mai 2021 er gjennomført 
og hva status er i dag. I tillegg ønsker utvalget følgende punkter besvart: 

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

- 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. 
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PS  86/2022  Sak fra kontrollutvalget - Årsmelding 2021 

Kommunestyrets behandling av saken i møte den 22.09.2022: 

 

 

Votering: 

Innstilling enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering. 

 

28



PS  90/2022  Søknad om fritak fra verv som folkevalgt - Tom Jørgensen 

Kommunestyrets behandling av saken i møte den 22.09.2022: 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

• Tom Jørgensen (Frp) innvilges / innvilges ikke varig fritak 

• Som varamedlem i Kontrollutvalget velges ……………………………………………. 

• Valgstyret foretar nytt valgoppgjør for å supplere varamedlemslisten til 
Fremskrittspartiet i Kommunestyret, dersom ordfører finner dette nødvendig.  

 

Per Egil Evensen fra PP fremmet forslag til vedtak. 

Tom Jørgensen innvilges fritak. 

  

Stærk fra KrF fremmet forslag til vedtak. 

Tom Jørgensen (FrP) innvilges ikke varig fritak. 

  

Votering: 

Forslagene ble satt opp mot hverandre. 

Forslaget fra Evensen ble vedtatt med 34 mot 1 (KrF) stemme. 

 

 

Vedtak: 

Tom Jørgensen innvilges fritak. 
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PS  104/2022  Sak fra Kontrollutvalget - Oppfølgingsrapport "Barn i 
lavinntektsfamilier", Halden kommune 

Kommunestyrets behandling av saken i møte den 27.10.2022: 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barn i 
lavinntektsfamilier», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
Kontrollutvalget ser alvorlig på at ingen av punktene i kommunestyrets vedtak er 
ferdigstilt. 

2. Kontrollutvalgets 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.   

 

Votering: 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: 

 

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.  
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