
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Halden 
 
 
 
Møtedato: 11.05.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:30 
Møtested: Fjernmøte, møterom Teams 
Fra – til saksnr.: 21/12 – 21/18  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Roar Lund (H), leder X  

Torhild G. Huseby (Sp), nestleder X 
 

Roar G. Andersen (Pp) X 
 

Ketil Rønning  (Ap) X  

Mariann Faraasen (H) Ikke møtt 
 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.  
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:  
Rådgiver Bjørn Guldbrandsen og rådgiver Anita Marie Rovedal 
 
Møtende fra revisjon  
Østre Viken kommunerevisjon IKS: Revisor Jehona Rukiqi 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Kommunaldirektør Roar Vevelstad, leder økonomi Inger-Johanne Norderhaug Røren og 
kommunalsjef teknisk Ulf André Ellingsen  
 
Andre: 
Ordfører Anne-Kari Holm  
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Roar Lund, leder  Torhild G. Huseby 

   
 
 
 

Merknader 

 

 
  



 
 

Saksliste 
 
   

PS 21/12 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/13 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/14 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2020 

 

PS 21/15 Informasjon fra kommunedirektøren vedr. kommunens håndtering 
av forurensende jordmasser ved Saugbrugsforeningens gamle 
impregneringsverk i Halden. 

 

PS 21/16 Informasjon fra kommunedirektøren vedr. Halden kommunes rutiner 
og oppfølging rundt innsynsbegjæringer 

 

PS 21/17 Referater og meldinger  

PS 21/18 Eventuelt  

 

  



 
 

PS 21/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

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

Kontrollutvalget Haldens behandling 11.05.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 11.05.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 
PS 21/13 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 11.05.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 11.05.2021: 

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

 
 
PS 21/14 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsmeldingen 2020 for Halden 

kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmeldingen 2020 sendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 11.05.2021: 

Kommunedirektør orienterte utvalget om resultatet for 2020 for Halden kommune, og til 
enkelte nøkkeltall.  
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 11.05.2021: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsmeldingen 2020 for Halden 
kommune som vist i vedlegg 1 til saken 



 
 

 
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmeldingen 2020 sendes 

kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 

 
PS 21/15 Informasjon fra kommunedirektøren vedr. kommunens 
håndtering av forurensende jordmasser ved Saugbrugsforeningens 
gamle impregneringsverk i Halden. 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kommunedirektørens informasjon i saken tas til orientering.  

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 11.05.2021: 

Kommunedirektøren redegjorde for saken. 
- Gjennomgang av tiltaksplan og gravetillatelser. 
- Håndtering og mellomlagring av masser 

 
Vedtak som innstilt 3 mot 1 stemme, Roar Günther Andersen stemte imot. 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 11.05.2021: 

1. Kommunedirektørens informasjon i saken tas til orientering. 

 
 
PS 21/16 Informasjon fra kommunedirektøren vedr. Halden 
kommunes rutiner og oppfølging rundt innsynsbegjæringer 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
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». 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 11.05.2021: 

Kommunedirektøren redegjorde for saken 
- Rutiner, regler og praksis for journalføring og innsynsbegjæringer. 
- Forbedringspunkter og tiltak 

 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 11.05.2021: 

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». 

 



 
 

 
PS 21/17 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

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

Kontrollutvalget Haldens behandling 11.05.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 11.05.2021: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

 
 
PS 21/18 Eventuelt 

Kontrollutvalget Haldens behandling 11.05.2021: 

Ingen saker 
 

 


