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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/79 
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Løpenr.: 4154/2021 
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Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 18.02.2021 21/1 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
Fredrikstad, 07.01.2021 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/79 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 4164/2021 
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Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 18.02.2021 21/2 

 

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 ...........  

 
Fredrikstad, 07.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 11.12 2019 
skal det ved hvert møte settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til 
signering av protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere protokollen 
 

Vurdering 
Ingen. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/80 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 28473/2021 
Klassering: 3011-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 18.02.2021 21/3 

 
 

Notat - Påstander om økonomisk mislighold - revisjonens undersøkelser 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget ber kommunens administrasjon om å sluttføre arbeidet med varselet. 

Kommunens administrasjon skal gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget på 
hvordan de har lukket varselet. 

 
Fredrikstad, 04.02.2021 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: PÅSTANDER OM ØKONOMISK MISLIGHOLD I HVALER KOMMUNE – 
REVISJONENS UNDERSØKELSER, datert 27.01 2021,  
 Unntatt offentlighet: Off.loven § 1 ledd/forv.loven § 13, 1. ledd nr 1. Vedlegget blir tilsendt 
kontrollutvalgets medlemmer via altinn. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 20/24, den 3.september 2020 – Notat fra revisjonen knyttet til påstander om 
økonomisk mislighold- 
KU-sak 20/7, den 27. 02 2020 – Sak: Henvendelse 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fikk forelagt en henvendelse i sitt møte den 27. februar 2020. 
Kontrollutvalget lukket møte under behandlingen av denne sak. Det var enighet om at 
rådmannen, ass. rådmann og hr. sjef skulle være tilstede under behandlingen av saken. 
Kontrollutvalget drøftet henvendelsen og kom frem til at den i hovedsak var en personalsak, 
som rådmann skal håndtere. De områder i henvendelsen som gjaldt påstander om 
økonomisk mislighold ble revisjonen bedt om å gjøre nærmere kontrollhandlinger for i 
henhold til kommunelovens § 24-7, e). 
Kontrollutvalget Hvalers vedtak i saken var følgende: 
«1. Kontrollutvalget ber rådmann og kommunens varslingsutvalg håndtere henvendelsen. 
2. Revisjonen skal gjøre undersøkelser for de områder i henvendelsen som omhandler 
påstander om økonomisk mislighold. Revisjonen skal gi en nærmere redegjørelse til 
kontrollutvalget så snart som mulig.» 
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Med bakgrunn i dette utførte revisjonen kontrollhandlinger og gjorde vurderinger i saken. 
Dette ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 3.september 2020. Kontrollutvalget så 
alvorlig på saken og ba rådmann om å følge saken videre som en del av oppfølgingen av 
det opprinnelige varselet. Det ble også sagt at revisjonen skulle utarbeide et nummerert brev 
angående de forhold og funn som fremkom av notatet. 
 
Revisjonen har utarbeidet et nytt notat (ikke nummerert brev). Dette ligger som helhet til 
vedlegg 1 i saken. Notatet er unntatt offentlighet og blir kun tilsendt kontrollutvalgets 
medlemmer via altinn. 
 
Rådmann blir også invitert til møtet i tilfelle kontrollutvalget ønsker ytterligere informasjon. 

Vurdering 
Siden vedlegget i sin helhet er unntatt offentlighet er det vanskelig for sekretariatet å skrive 
fyldige saksopplysninger og vurderinger til saken. 
Sekretariatet vurderer at revisjonen har konkludert i saken, men at det i liten grad er funnet 
hold for konkrete tiltak. Sekretariatets vurdering er at kommunens administrasjon må 
sluttføre arbeidet med varselet. Kommunens administrasjon skal gi en skriftlig tilbakemelding 
til kontrollutvalget på hvordan de har lukket varselet. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/80 
Dokumentnr.: 9 
Løpenr.: 31971/2021 
Klassering: 3011-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 18.02.2021 21/4 

 

Informasjon om administrasjonens håndtering av varsling 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse om kommunens håndtering og prosesser 
angående varsling,  til orientering. 

 
Fredrikstad, 11.02.2021 
 
 

Vedlegg 
Notat fra konst. rådmann vedrørende varslingssak, datert 10.02 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ku-møte 03.12 2020 sak 20/48 «Eventuell informasjonssak» 
 

Saksopplysninger 
I kontrollutvalget møte 3. desember 2020 under sak 20/48 «Eventuell informasjonssak» 
ønsket rådmannen å legge frem et notat til neste møte om prosessen rundt prosessen med 
varsel.  På bakgrunn av rådmannens ønske fattet kontrollutvalget følgende vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig redegjørelse til sitt møte i februar 2021. 
redegjørelsen skal inneholde en beskrivelse av hvordan rådmann og kommunens 
varslingsutvalg har håndtert henvendelsen som kontrollutvalget fikk i sitt møte i februar 
2020. 

 
Sekretariatet har den 10.02 2021 mottatt notat fra konst. rådmann vedrørende varslingssak. 
Konst. rådmann vil også være tilsted i møte og gi utvalget supplerende informasjon. 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta rådmannens redegjørelse om varsling til 
orientering.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/80 
Dokumentnr.: 10 
Løpenr.: 32081/2021 
Klassering: 3011-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 18.02.2021 21/5 

 
 

Orientering - oppklaring i forbindelse med eierskapskontroll 

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

 
Fredrikstad, 09.02.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 20/46, den 03.12 2021 – Rapport Eierskapskontroll Borg Havn IKS 
Kontrollutvalgssak 19/48, den 11. desember 2019 - Plan for eierskapskontroll 2020-2023 
Kommunestyresak 3/20, den 13. februar 2020 - Plan for eierskapskontroll 2020-2023. 
KU møte 18.06 2020, sak 20/14 - Prosjektplan Eierskapskontroll Borg Havn IKS 

Saksopplysninger 
Det har i ettertid av kontrollutvalgets behandling av eierskapskontrollrapport Borg Havn IKS 
vært en del artikler i Fredrikstad Blad om saken. Med dette som bakgrunn ønsket 
kontrollutvalgsleder å ha en oppklaringssamtale med ordfører og revisjonen. Dette fordi det 
ut fra det som sto i avisen kunne se ut som det var noen misforståelser blant annet på 
begrepsbruk i rapporten. 
Kontrollutvalgsleder, ordfører og revisjonen hadde derfor en oppklaringssamtale rundt 
temaet, den 8. februar 2021. Kontrollutvalgsleder ønsket at kontrollutvalget ble orientert om 
samtalen. 
 
I rapporten skrev revisjonen følgende: 
«Revisjonen finner at kommunestyret i juni 2017 vedtok at Hvaler kommune skal tre inn som 
eier i Borg Havn IKS. Saksgrunnlaget består av forslag til ny «Selskapsavtale for Borg Havn 
IKS» og «Avtale om etablering av felles havneselskap» (vedlegg 1 til selskapsavtale). 
Forslag til «Avtale om etablering av felles havneselskap» henviser til 6 vedlegg. Vedlegg det 
henvises til foreligger ikke ved saken. 
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Heller ikke ved signert selskapsavtale (18.12.2019) som henviser til «Avtale om etablering 
av felles havneselskap» (av 15.desember 2017), foreligger vedlegg som sistnevnte avtale 
henviser til. Denne gangen var det 12 vedlegg, blant annet oppstilling over aktiva og passiva 
som utgjør kommunens innskudd i selskapet. Disse vedleggenes hensikt skulle være å 
konkretisere innskuddet som er gjort og er vesentlige for kommunen for å kunne fatte 
beslutninger på et forsvarlig utredet grunnlag. 
Revisjonen er av den oppfatning at kommunestyret mangler oversikt over hva som er avtalt. 
Etter vår oppfatning, vanskeliggjør dette god eierstyring og vi mener at vedtaket er fattet på 
et manglende grunnlag. 
Kommunestyret har i møte 20.6.2019 behandlet endringer i selskapsavtalen. Dette gjaldt 
endring av antall styremedlemmer, oppretting av samlet vara-medlemsliste for selskapet, 
samt forkorting av valgperioden til 2 år. Selskapsavtalen datert 18.12.2019 avviker fra 
avtalen som ble behandlet i kommunestyret 20.6.2019. 
Vedlegg til «Avtale om etablering av felles havneselskap» (enten det dreier seg om 6 eller 
12) er fortsatt ikke utarbeidet». 
 
I rapporten står det også beskrevet at kommunen har behandlet selskapsavtalen og forhold 
rundt kommunens inntreden i følgende saker: 
 
• 20.06.2019, sak PS 38/19 Kommunestyret 
 Endring av selskapsavtale med Borg havn IKS 

Gjelder endring av antallet styremedlemmer, oppretting av samlet vara-medlemsliste for 
selskapet, samt forkorte valgperioden til 2 år. 
 
• 20.06.2019, sak PS 39/19 Kommunestyret 
 Avklaring av eiendomsforhold – Hvaler kommune – Borg Havn IKS 

Kommunen vedtar at rådmannen gis fullmakt til å starte avklaringen av overført 
eiendomsrett 
og rettigheter i tråd med beskrivelsene i vedlegg 1 Gjennomgang av havnearealer, 
og kartutsnittene i vedlegg 2. 
 
• 03.03.2020, sak PS 19/20 Formannskapet 
 Sak om havneforvaltning av havnekapitalen. Rådmannen bes om å legge frem sak 

for 
kommunestyret som gir en detaljert avklaring på den innskutte kapitalen i Borg Havn 
IKS. Det foreligger en vurdering av advokatfirma vedr. kapitalinnskudd. 
 
• 19.03.2020, sak PS 38/20 Formannskapet 
 Sak om havneforvaltning av havnekapitalen. Vedlagte vurdering av 25.11.2019 som 

er utarbeidet av advokatfirma legges til grunn for tolkningen av det inngåtte 
kapitalinnskuddet som er gitt ved overføring av kommunens havnekapital ved 
inntreden i Borg havn. Det fremkommer av utredningens kap. 2 første avsnitt at 
formålet med oversikten er å redegjøre for hvilke eiendommer, deler av eiendommer 
og/eller rettigheter i fast eiendom som fra kommunen ble skutt inn i Borg Havn IKS 
ved inntredenen. Vedtaket er fattet som hastevedtak av formannskapet, etter 
kommunelovens § 11-8. 

 
• 07.05.2020, sak PS 10/20 Kommunestyret 
 Kommunestyret vedtar at saken fra formannskapet tas til orientering. 

 
Revisjonen ga følgende anbefalinger til kommunen, som kontrollutvalget sluttet seg til. 

 videreutvikle en eierskapsmelding som følger kravene i ny kommunelov. Meldingen 
bør inneholde oversikt over selskaper og kommunens formål med eierinteressene. 
Eierskapsmeldingen skal vedtas av kommunestyret selv. 

 sikre seg riktig og tilstrekkelig informasjon, herunder fremskaffe klarhet i hvilke 
eiendommer og andre driftsmidler som er overført til Borg Havn IKS, og andre typer 
avtaler som er overdratt. Dette inkluderer ferdigstillelse av de vedlegg som burde 
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vært en del av avtalen om havnesamarbeidet. 
 sørge for at selskapet utarbeider etiske retningslinjer og regelverk tilpasset 

virksomhet som drives for å sikre ivaretakelsen av selskapets samfunnsansvar. 
 vurdere behovet for å gjennomføre eiermøter, utover representantskapets 

møtevirksomhet. 
 
Det er ordlyden i kulepunkt 2 som har vært behov for å ha en oppklaringssamtale rundt. 
Ordfører mener at kommunen ved sak 38/20, (Formannskapet som kommunestyret) og ved 
sak 10/20 (kommunestyret) har framskaffet klarhet i hvilke eiendommer og andre driftsmidler 
som er overført til Borg Havn IKS. I oppklaringssamtalen ble det enighet i at kommunen har 
behandlet dette våren 2020 og ordlyden i kulepunktet kan derfor endres hvis det er ønskelig.  
 
Imidlertid foreligger fortsatt ikke vedleggene som er beskrevet i havneavtalen (som er 
vedlegget til Selskapsavtalen 6/12), sammen med havneavtalen, slik den punktvis skisserer. 
Ordlyden i kulepunkt 2 var også med henblikk på dette. 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget har fattet vedtak og gitt sin innstilling til 
kommunestyret, med bakgrunn i den informasjon de har fått fremlagt. Kommunestyret er frie 
til å endre ordlyd i sitt vedtak hvis de ønsker det. 
Hvis kontrollutvalget har ytterlige behov for informasjon så kan de få det i møtet. 
Sekretariatet vurderer og anbefaler at kontrollutvalget bør ta saken til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/77 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 11469/2021 
Klassering: 3011-188 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 18.02.2021 21/6 

 

Prosedyre for behandling av refusjonskrav og tilskudd 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar prosedyren/rutinen for behandling av refusjonskrav og tilskudd, til 
orientering 
 

 
Fredrikstad, 15.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Prosedyre for behandling av refusjonskrav og tilskudd 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 KU-sak 20/36, den 15.10 2020, Oppfølging av FR-rapport «Refusjoner og tilskudd» 
 Kommunestyre sak 102/19, den 14.11 2019. 
 KU-sak 19/35 den 26.09 2019. 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet 15.10 2020 i sak 20/36 oppfølgingsrapport vedrørende Fr-rapport 
om refusjoner og tilskudd. I kontrollutvalgets vedtak punkt 2 ble følgende vedtatt: 
 

2. Kontrollutvalget ber om at den nye rutinen blir forelagt utvalget for orientering når  
   den er ferdigstilt. 

 
Rådmann har den 29.11 2020 oversendt prosedyre for behandling av refusjonskrav og 
tilskudd.  

Vurdering 
Rådmannen har i henhold til kontrollutvalgets vedtak oversendt rutinen/prosedyren for 
refusjoner og tilskudd i Hvaler kommune som avtalt. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget 
om å rutinen/prosedyren til orientering. i forrige møte 
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FEL ØKO Prosedyre for behandling av refusjonskrav og tilskudd 

 

 

    

Dokumentet gjelder følgende prosesser: Økonomi 

 

1.Endringsbeskrivelse   Side 1 
2.Formål og omfang Side 1 
3.Målgruppe Side 1 
4.Lovgrunnlag Side 2 
5.Fremgangsmåte Side 3 
6.Rapportering Side 4 
7.Avvik Side 4 
8.Referanser Side 4 

 

1.Endringsbeskrivelse 
Ny prosedyre som er administrativt fastsatt av rådmannen, og trer i kraft fra og med 1 
desember 2020. 

2.Formål og omfang 
Prosedyren skal gi enhetlige retningslinjer for behandling av inntekter som gjelder ulike 
refusjonskrav og tilskudd til kommunen, og hvordan dette skal følges opp. Prosedyren skal 
ligge til grunn for alle typer refusjonskrav og tilskudd.  

Prosedyren gjelder ikke for lønnsrefusjoner, slik som sykelønnsrefusjoner mv. 

3.Målgruppe 
Prosedyren gjelder for alle ansatte som er involvert med arbeidsoppgaver innenfor 
behandling av inntekter som gjelder tilskudd og refusjonskrav. Prosedyren gjelder for både 
drifts- og investeringsregnskap. 

 

4.Lovgrunnlag 
Lov av 22.juni 2018 om kommuner og fylkeskommuner. (kommuneloven) 

Kapitel 25 regulerer kommunenes internkontroll. Her fremgår det blant annet at 
kommunedirektøren (rådmannen) har ansvaret for internkontrollen. Videre står det at «man 
skal nødvendige rutiner og prosedyrer». Prosedyren for behandling av refusjonskrav og 
tilskudd, er en del av denne lovpålagte internkontrollen. 

Annen relevant lovgivning: 

Forskrift av 27 juni 2019 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 
kommuner og fylkeskommuner mv.  
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Hvaler kommune sitt økonomireglement, vedtatt av kommunestyret 12.12.2019 

5.Fremgangsmåte 
Prosedyren tar utgangspunkt i følgende tilskudd. 

Tilskudd som bevilges gjennom stortingets budsjettvedtak, revidert budsjett eller andre 
statlige tilskudd som gjelder brede tjenesteområder, sentrale politiske prioriteringer eller flere 
kommunale enheter.  

Fagspesifikke tilskudd eller tilskudd mot enkelte enheter.   

Når kommunene planlegger å iverksette ulike tiltak for å nå nasjonale politiske målsettinger, 
bør mulighetene for å søke delfinansiering av tiltakene undersøkes. Fylkeskommunen og 
Fylkesmannen er som regel gode utgangspunkt, da de ofte får rollen som regional 
tildelingsmyndighet i de ulike fylkene og distriktene, på Statens vegne. 

Andre finansieringskilder vil typisk være Helsedirektoratet, Husbanken, Justis- og 
beredskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet for å nevne noen. Slike tilskudd kan 
innvilges og innbetales både forskuddsvis og etterskuddsvis etter at tilhørende utgifter har 
påløpt. Det vanligste er at de innbetales til kommunen etter anmodning, eller en bekreftelse 
av aksept av vilkårene i tilhørende tilsagnsbrev. I andre tilfeller kan det være at tilsagnsyter 
ber kommunen om å sende faktura for å få tilskuddet.  

For å få en mest mulig effektiv bruk av administrative ressurser, deles ansvaret for søking og 
oppfølging mellom tjenesteområder, den enkelte enhet og økonomiavdelingen. 

 

Tjenesteområdenes ansvar 

Ansvaret for å følge opp sentrale statstilskudd legges på tjenesteområdene siden tilskuddene 
gjelder inntekter for å gjennomføre overordnede politiske føringer eller gjelder flere enheter.  

Kommunalsjefen sitter med hovedansvaret og må samordne ansvaret på tjenesteområdet- 
og enhetsnivå, innen de ulike tilskudds- og refusjonsordningene.  

Enhetens ansvar  

Enhetsleder må ta ansvar for å orientere seg om, søke og følge opp tilskudd som gjelder 
egen tjeneste/enhet.  

Enhetsleder skal rapportere til økonomiavdelingen når tilsagn om tilskudd er mottatt, eller 
ved oppstart av ulike prosjekter som innebærer krav om eget prosjektregnskap, eller 
søknader om refusjon. 

Enhetene kan selv sende inn ventebilag i regnskapet, slik at beløpet kan posteres direkte når 
beløpet er blitt overført til kommunen eller så kan enhetsleder sende kopi av søknad og 
eventuelt tilsagnsbrev til økonomiavdelingen. 

Søknaden må inneholde kontaktperson, oversikt over samlet søknadsbeløp, samt være 
kontert med art-ansvar-tjeneste og eventuelt prosjekt og objekt, for inntektspostering, slik at 
beløpet kan posteres direkte når beløpet er blitt overført til kommunen. I søknaden må det 
også oppgis korrekt kontonummer for innbetaling. 
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Økonomiavdelingens ansvar 

Det er økonomiavdelingen v/økonomisjef, som er ansvarlig for å opprette prosjektnummer, 
investeringsobjekter osv, og at det regnskapsmessige blir fulgt opp på korrekt måte ift de 
ulike tilskuddsordningene.  

Det er også økonomisjefens ansvar å avgjøre når, og på hvilken måte, ulike drifts- og 
investeringsprosjekter, skal opprettes i kommunens økonomisystemer. Rutiner og pålegg 
som utarbeides av økonomisjef, skal lojalt følges opp av kommunalsjefer og enhetsledere i 
Hvaler kommune. Dersom en leder eller ansatt i kommunen er i tvil om hvordan man skal 
håndtere et prosjekt, skal økonomiavdelingen rådføres før det igangsettes. 

Det er opprettet en egen epostadresse som skal benyttes: okonomi@hvaler.kommune.no. 

Alle henvendelser, spørsmål, og oversendelser av relevant dokumentasjon skal sendes til 
denne adressen.  

Økonomiavdelingen har ansvar for å følge opp alle henvendelser som stiles til denne 
adressen innen rimelig tid. 

Søknadsfrister 

Det er ulike søknadsfrister på forskjellige typer statlige tilskuddsordninger. Overholdelse av 
søknadsfrister er svært viktig. Dersom prioritering av søknader skal fremmes i et politisk 
utvalg må det tas hensyn til dette - og at endelig vedtaksdato må være innenfor 
søknadsfristens utløp.  

Søknader og eventuelle tilsagnsbrev oppbevares elektronisk i regnskapssystemet og følges 
opp slik at pengene faktisk kommer inn på kommunens konti. Tilskuddene purres opp 
dersom de ikke er mottatt i rimelig tid etter søknadsfristens utløp av de som har søkt om 
tilskuddene.  

Oppfølging etter at søknad er sendt  

Når søknaden er sendt, vil en i de fleste tilfeller få tilbake et tilsagnsbrev. Tilsagnsbrevet 
angir om man har fått tildelt midler, eventuelt hvor mye man har fått, og om det er knyttet 
bestemte krav til dokumentasjon før midlene utbetales som må følges opp. Eksempelvis så 
krever Husbanken ferdigattest mv. før tilskudd utbetales.  

Refusjonskrav 

Alle utgifter det kreves refusjon for skal føres med prosjektnummer. Prosjektnummer 
opprettes av økonomiavdelingen.  

Begrepet «refusjon» kan benyttes i flere ulike sammenhenger og med ulike betydninger. I 
denne forbindelse innebærer det at kommunen har forhåndsbetalt utgifter som tilbakebetales 
helt eller delvis. Dette kan gjelde ulike tiltak f.eks. tilskudd og prosjekter som kommunen 
gjennomfører i samarbeid med andre; eksempelvis andre kommuner, private aktører og 
fylkeskommuner. Avtalt refusjon vil som hovedregel være fastsatt i en samarbeidsavtale eller 
lignende og det er vanlig at slike refusjonskrav faktureres. Oppfølging av ubetalte 
refusjonskrav som er utfakturert foretas av økonomiavdelingen/kemnerkontoret i Fredrikstad 
kommune. Andre refusjonskrav må følges opp av enhetsledere 

Tilsagnet kan legges inn som ventebilag i regnskapssystemet. Dette gjøres av 
økonomiavdelingen. 
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Budsjettjusteringer 

Dersom man tildeles tilskudd til prosjekter eller investeringer bør det også vurderes særskilt 
om budsjettet skal justeres.  

Dette avklarer enhetene i samarbeid med økonomisjefen som foretar budsjettjusteringene i 
økonomisystemet i henhold til bestemmelsene i økonomireglementet. 

6.Rapportering 
Ingen 

7. Avvik 
Er alle trinn i henhold til prosedyren fulgt? Hvis nei:  Skal sende avviksmelding 

gjennom kommunens avvikssystem. 

8.Referanser 
Kommuneloven, relevante forskrifter og det vedtatte økonomireglementet i Hvaler kommune. 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 18.02.2021 21/7 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 som vist i vedlegg 1, tas til orientering 
 

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 

 
Fredrikstad, 11.01.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

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 anbefaler at kontrollutvalget tar vedlagte årsmelding for 2020 tas til orientering. 
Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 
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HVALER 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 under viser at det fra 

kommunestyret/bystyret går to styringslinjer. 

Den ene går fra kommunestyret/bystyret 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 

Kommunaldepartementet har i forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon, av 17. juni 2019, 

gitt nærmere bestemmelser om 

kontrollutvalgets saksbehandling og 

oppgaver.   

 
Påse-ansvaret 

Kontrollutvalget har fire primære tilsyns- og 

kontrolloppgaver:  

 Påse at kommunes regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte 

 Påse at det gjennomføres 

forvaltningsrevisjon 

 Påse at kommunen fører kontroll med 

kommunen sine interesser i selskaper 

mm. 

 Etterlevelses kontroll 

 
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. 
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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 den nye 

kommuneloven (2019) bestå av minimum 

fem medlemmer. Det er opp til 

kommunestyret å bestemme om 

kontrollutvalget skal ha flere medlemmer.  

Kommunestyret i Hvaler har for perioden for 

2019-2023 vedtatt av kontrollutvalget skal 

ha fem medlemmer. Minst ett av utvalgets 

medlemmer skal velges blant 

kommunestyrets medlemmer. 

 
Medlemmer 2019-2023 

Ingerid Bjercke, leder (Styrbord)  

Dag B. Hustad, nestleder (H) 

Kim-Erik Ballovarre (Styrbord) - frem til 

17.12 2020. 

Sverre Johnsen (Styrbord) –fra 17.12 2020 

Bjørn Tore Kjølholt (Mdg) 

Wenche Falck (Ap) 

 
Varamedlemmer 2019-2023 

Frp, Styr og H 

Dag Eriksen 

Leif Løkkeberg 

Hanne Synnestvedt 

 

Ap/Sp/Sv og Mdg 

Øivind Kristiansen 

Thor Bjønnes 

Stig Kopreitan 

 

Kontrollutvalgets møte- og 

informasjonsaktivitet 

Østfold Kontrollutvalgssekretariat har utført 

sekretariatstjenesten i 2020.   

Sekretariatstjenesten 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 rådmann.  

 

Kontrollutvalgets møteplan og 

møtedokumenter blir løpende publisert på 

sekretariatets hjemmeside: 

www.fredrikstad.kommune.no/okus, og 

kommunes hjemmeside. 

 

Kontrollutvalget har i 2020 avholdt 5 møter. 

Covid-19 situasjonen har preget utvalgets 

møter i den forstand av tre av fem møter har 

foregått digitalt via Teams.  

Til sammen har det behandlet i alt 51 saker.  

 

Statistikk for de fire siste årene: 

 2020 2019 2018 2017 

møter 5 5 6 5 

saker 51 53 44 41 

 

Ordføreren holdes orientert om arbeidet i 

kontrollutvalget gjennom at ordfører 

fortløpende får tilsendt utvalgets 

saksdokumenter og protokoller.  

 

Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig 

den uformelle kontakten med den politiske 

ledelse i kommunen. 

 

Rådmannen har vært tilstede i 

kontrollutvalget i fem av fem møter. 

Rådmannen har gitt orientering om følgende 

tema: 

 Pågående organisasjonsutvikling i 

kommunen 

 

I tillegg har rådmann gitt orienteringer ved 

behov til enkelte saker kontrollutvalget har 

hatt til behandling. 

 

Ved behandling av kommunes årsregnskap 

for 2019 stilte både rådmann og assisterende 

rådmann til møtet for å redegjøre for årets 

regnskap og resultat.  
 

Behandlede saker i 2020 

I 2020 er regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontrollen 

utført av Østre Viken kommunerevisjon IKS.  
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Plandokumenter 

Kontrollutvalget har behandlet følgende 

plandokumenter for sin virksomhet: 

 Møteplaner for kontrollutvalget  

 Overordnet revisjonstrategi for 

regnskapsrevisjonen 2020 

 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 

 
Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 

for 2019 

Kontrollutvalget har i 2020 avgitt uttalelse til 

kommunestyret om  Hvaler kommunes 

årsregnskap for 2019.   

 

Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2019 

Resultatet av regnskapsrevisjonen 

rapporteres direkte fra revisjonen til 

kommunestyret gjennom revisjons-

beretningen.  

 

Notater 

I tillegg til revisjonsberetningen skal revisor 

også rapportere andre forhold som er 

avdekket gjennom revisjonen. Slik 

rapportering kan skje i form av 

revisjonsnotater til kontrollutvalget 

 

Kontrollutvalget har i 2020 behandlet tre 

revisjonsnotat: 
 

 Revisjonsnotat/ - Hvaler bredbånd 
 

Til møtet i juni leverte revisjonen et notat 

som omhandler de kontroller som er 

gjennomført for 2019 regnskapet. Herunder 

en gjennomgang av regnskapstransaksjonene 

som er gjort i forhold til å innlemme Hvaler 

Bredbånd AS i kommunens regnskap. I 

tillegg har revisjonen gjennomført ordinær 

revisjon knyttet til bilagskontroller (herunder 

fakturaer knyttet til «Fiber til 

Hvalersamfunnet»), deltatt på gjennomgang 

av selvkostområdet og utført årsavslutnings 

handlinger på selvkostområdet. Revisjonen 

har også gjennomgått regnskaps 

transaksjonene som er foretatt i forbindelse 

med overdragelsen. I notatet konkluderer 

revisjonen med at kommunen har brukt 

riktige MVA-koder og revisjonen har heller 

ikke avdekket feil i selvkostområdet som er 

relatert til fiberutbyggingen. 

Kontrollutvalget tok revisjonens notat til 

orientering 

 

 Revisjonsnotat – Undersøkelser knyttet 

til påstander om økonomisk mislighold 
 

Revisjonen har utført kontrollhandlinger og 

gjort vurderinger i en pågående sak. 

Revisjonens arbeid fremkom av vedlegg til 

saken. Vedlegget er unntatt offentlighet på 

grunn av at kontrollen pågår. 

 

Revisjonsbrev 

I tillegg til revisjonsberetningen skal revisor 

også rapportere andre forhold som er 

avdekket gjennom revisjonen. Slik 

rapportering skal skje til kontrollutvalget, 

med kopi til rådmannen. Rapportering av 

slike forhold skal skje i form av 

"nummererte brev".  Forskrift for 

kontrollutvalg og revisjon § 3 gir 

bestemmelser om hvilke forhold som skal 

rapporteres i nummererte brev. Det er i 2020 

blitt behandlet et revisjonsbrev – 5/2020 og 

oppfølging av revisjonsbrev 4/2019. 

 

Rådmannens redegjørelser for revisjonsbrev 

4/2019. 

Rådmannen redegjorde for de forhold som 

revisjonen omtalte i sitt revisjonens brev og 

om ulike tiltak som er under arbeid. 

Kontrollutvalget tok redegjørelsen til 

orientering og ba revisjonen om å foreta en 

kontroll med rådmannens tilsvar på 

revisjonsbrev. 

 

 Revisjonsnotat - Oppfølging av 

revisjonsbrev nr. 4/2019 
 

Revisjonen orienterte om at enkelte forhold i 

tidligere brev er overført til nytt nummeret 

brev og føles videre opp. De andre 

forholdene er sjekk ut og funnet i orden. 

Kontrollutvalget tok revisjonsnotat etter 

oppfølging av revisjonsbrev nr. 4/2019 til 

orientering, og revisjonsbrev ble lukket. 

 

Revisjonsbrev 5/2020 – Kontrollutvalgets 

oppfølging. 

Kontrollutvalget behandlet i september møte 

revisjonsbrev nr. 5/2020 fra revisjonen. I 
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revisjonsbrevet redegjør revisor for følgende 

forhold: 

 Regnskapsskjema 2A viser vesentlige 

avvik mellom regulert budsjett og avlagt 

regnskap. 

Det er foretatt salg av driftsmidler uten 

budsjettmessig dekning og nødvendig 

vedtak. 

 En andel av fondsmidler knyttet til feiing, 

slamtømming, vann og avløp er eldre 

enn 5 år, 

men omfanget er betydelig mindre enn i 

fjor. I selvkostverktøyet Momentum 

finnes det en prognose for samtlige 

områder. Prognosen viser at størstedelen 

av fondene vil bli brukt i 2020. 

 Hvaler kommune inntrådte i Borg Havn 

IKS 1.1.2018. Revisjonen har fremdeles 

ikke fått tilstrekkelig dokumentasjon på 

beregninger av aktiva vedrørende Hvaler 

havn som skal overdras til Borg Havn 

IKS. Anleggsmidlene står fremdeles 

oppført i kommunens balanse. 

Ovennevnte punkter ble også omtalt i 

Revisjonsbrev nr. 4/2019. 

 Regnskapet viser at utlån vedr. 

Startlånordningen i 2019 var større enn 

tilgjengelige lånemidler (summen av 

vedtatt låneopptak og ubrukte lånemidler 

tilknyttet låneordningen).  

 

Kontrollutvalget ba rådmannen om en 

redegjørelse på de funn revisjonen har meldt. 

I møte 3. desember redegjorde rådmannen 

for tiltak og status med de fem merknader 

som revisor ga i sitt nummererte brev 

5/2020.  

 

Rapport om utført regnskapsrevisjon i 

2019/20 

Rapporten omtalte de 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 økonomiforvaltning i hovedsak foregår 

i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

 

Kontrollutvalget behandlet den 15.10 2020 

uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen 2019. Kontrollen var 

gjort for regnskapsperioden 01.11 2019 til 

31.12 2019. Revisjonens konklusjon er 

basert på de utførte handlingene og 

innhentede bevis, er at Hvaler kommune i alt 

vesentlige har etterlevd regelverk og interne 

rutiner for håndtering av merverdiavgift. 

 

Kontrollutvalget tok etterlevelseskontrollen 

til orientering. 

Forvaltningsrevisjon 
I 2020 har kontrollutvalget behandlet en 

forvaltningsrevisjonsrapport: 
 
«Fakturakontroll - Røde flagg» 
 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte den 

27. februar 2020 forvaltningsrevisjons 

rapport «Fakturakontroll - Røde flagg». 

Da forvaltningsrevisjonsprosjektet ble 

gjennomført arbeidet revisjonen etter 

følgende problemstillinger: 
 

«Gjennomføres det tilfredsstillende 

fakturakontroll i Hvaler kommune?» 

 

Revisjonens konklusjon etter sine 

gjennomførte kontroller og vurderinger var 

følgende: 

 «Våre funn viser at Hvaler kommune har 

rutiner som ivaretar fakturakontroll og som 

bidrar til å legge til rette for tilfredsstillende 

fakturahåndtering. Vi har imidlertid funnet 

enkelte svakheter. Vi har blant annet funnet 

at kommunen ikke har etterlevd sin egen 

rutine for attestasjon- og anvisning på to 

områder:  

1) Delegering og tildeling av 

anvisningsfullmakter har vært mer sjenerøs 

enn hva rutinen og god internkontroll tilsier. 

2) Det finnes ikke en ajourført oversikt over 

hvem som har attestasjons- og 

anvisningsmyndighet i kommunen. 

 

Vedrørende 1) og 2) har imidlertid 

kommunen gjennomført og iverksatt tiltak. 

Kommunen har ved den nye rutinen for 

attestasjon og anvisning strammet inn på 

hvem som har myndighet til å delegere 

21



 

 
 Kontrollutvalgets årsmelding 2020 
 - 5 - 
 

anvisningsfullmakter, ved at dette nå bare 

tilfaller rådmannen. Videre vil det bli 

foretatt en gjennomgang av tildelte 

fullmakter for attestasjon og anvisning i 

forbindelse med den pågående 

omorganiseringen i kommunen. 

 

Kommunen har ikke gjennomført 

risikovurderinger eller noen form for 

kontroller av fakturakontrollprosessen, 

herunder i hvilken grad rutinen for 

attestasjon og anvisning etterfølges. 

 

Deler av kommunens arbeid med kontroll av 

fakturaer ligger til Fredrikstad kommune. 

Imidlertid er verken ansvar eller 

oppgavefordeling regulert i avtale, eller 

skriftlige rutiner.» 

 

På bakgrunn av konklusjonene anbefalte 

revisjonen følgende 
 

 å regulere samarbeidet med Fredrikstad 

kommune skriftlig 

 å påse at den nye rutinen for attestasjon 

og anvisning blir fulgt  

 å påse at oversikt over hvem som har 

attestasjon- og anvisningsmyndighet er 

oppdatert til enhver tid 

 å sørge for at kommunens 

fakturakontroll blir risikovurdert og 

kontrollert 

 å undersøke fakturaene som revisjonen 

har markert med røde flagg  

 

Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning 

og oversendt den til kommunestyret for 

videre behandling.  

Kommunestyret behandlet rapporten i møte 

7. mai i sak 13/20.  

 

Oppfølging av tidligere 

forvaltningsrevisjoner 
 

Kontrollutvalget behandlet 

forvaltningsrevisjonsprosjekt «Refusjoner og 

tilskudd» den 26. september 2019. 

 

Kommunestyret behandlet 

forvaltningsrevisjonsrapporten den 14. 

november 2019. Kommunestyret vedtok 

innstilling fra kontrollutvalget. 

  

Følgende ble vedtaket fra kommunestyret: 

«1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjons 

rapport «Refusjoner og tilskudd» til 

etterretning, og ber administrasjonen følge 

opp de fire anbefalinger som fremkommer av 

rapporten. Herunder skal kommunen: 

 Etablere rutiner der dette er en mangel. 

 Vurdere utarbeidelse av samlet oversikt 

over kommunens gjeldende tilskudds- og 

refusjonsordninger og at denne gjøres 

kjent i organisasjonen. 

 Sikre at alle gjøres kjent med relevante 

rutiner og at disse implementeres. 

 Opprette prosjektkoder eller lignende 

regnskapsavgrensning der dette 

fremkommer som et vilkår i 

tilsagnsbrev.» 

 

Kommunestyret ba også rådmannen om å 

rapportere skriftlig til kontrollutvalget våren 

2020, om sin oppfølging av rapportens 

anbefalinger, og de konkrete tiltak rådmann 

selv redegjør for i sin uttalelse til rapporten. 

 

Rådmann la frem en skriftlig informasjon for 

kontrollutvalget i møte den 15. oktober 2020. 

Imidlertid er ikke anbefalingene fulgt helt 

opp og noe arbeid med rutinen gjenstår. 

Kontrollutvalget fattet derfor følgende 

vedtak: 

«Kontrollutvalget ber om at den nye rutinen 

blir forelagt utvalget for orientering når den 

er ferdigstilt.» 

 

Kontrollutvalget behandler rådmannens nye 

rutine i sitt møte i februar 2021. 

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, 

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 
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eierskapskontroller som skal gjennomføres. 

Planen vedtas av kommunestyret selv. 

Kontrollutvalget i behandlet plan for 

eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023.  
 

Prosjektplan for Borg Havn IKS ble 

behandlet i kontrollutvalget 18. juni 2020. 

Kontrollutvalget behandlet rapporten 3. 

desember 2020. Revisjonen har gjennomført 

eierskapskontrollen med utgangspunkt i 

følgende problemstilling: 
 

«Utøves kommunens eierskap i samsvar med 

aktuelle lovbestemmelser og etablerte 

normer for god eierstyring?» 
 
Revisor la følgende vurderingskriterier til 

grunn for kontrollen: 

- Kommunens eiermelding – prinsipper for 

eierskap 

- Selskapsavtale 

- Eierorganet – representasjon og 

beslutninger 

- Eiermøter og rapportering 

- Valg av styre, styrets kompetanse og 

sammensetning 

- Selskaps som opererer i et marked 

- Habilitet 

- Etisk regelverk og samfunnsansvar 
 
Basert på rapportens vurderingene har 

revisjonens konkludert med at kommunen 

ikke i tilstrekkelig grad utøver sitt eierskap i 

tråd med lovbestemmelser eller etablerte 

normer for god eierstyring. Revisjonen ga 

følgende anbefalinger i rapporten: 

 videreutvikle en eierskapsmelding som 

følger kravene i ny kommunelov. 

Meldingen bør inneholde oversikt over 

selskaper og kommunens formål med 

eierinteressene. Eierskapsmeldingen skal 

vedtas av kommunestyret selv. 

 sikre seg riktig og tilstrekkelig 

informasjon, herunder fremskaffe klarhet 

i hvilke eiendommer og andre 

driftsmidler som er overført til Borg 

Havn IKS, og andre typer avtaler som er 

overdratt. Dette inkluderer ferdigstillelse 

av de vedlegg som burde vært en del av 

avtalen om havnesamarbeidet. 

 sørge for at selskapet utarbeider etiske 

retningslinjer og regelverk tilpasset 

virksomhet som drives for å sikre 

ivaretakelsen av selskapets 

samfunnsansvar. 

 vurdere behovet for å gjennomføre 

eiermøter, utover representantskapets 

møtevirksomhet 
 

Rapporten ble oversendt kommunestyret til 

videre behandling. Rapporten forventes å bli 

behandlet i første møte i 2021 

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 kompetanseområdet og 

oppgaver, og om den skal prioriteres. 

Kontrollutvalget har behandlet tre 

henvendelse i 2020: 
 

 Interne forhold. 

Varsel om interne forhold påstander om 

økonomisk mislighet 
 

Kontrollutvalget drøftet henvendelsen og 

kom frem til at den i hovedsak er en 

personalsak, som rådmann skal håndtere. De 

områder i henvendelsen som gjaldt påstander 

om økonomisk mislighold skal revisjonen 

gjøre nærmere kontrollhandlinger for i 

henhold til kommunelovens § 24-7. 

 

 Hvaler bredbånd 

Nytt varsel som utvalget behandlet i 

september 2020. Kontrollutvalget diskutere 

videre saken og kom enstemmig frem til at 

varselet ikke behandles ytterligere. 

Kontrollutvalget tar ikke saken videre 
 

 Omgjøringsbegjæring for vedtak av Borg 

Havn IKS av 22.06 2020 

Kontrollutvalget konkluderte med at det var 

pågående prosesser i andre instanser i saken. 

Kontrollutvalget valgte å ikke gå videre med 

saken på nåværende tidspunkt. 
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Andre saker og informasjon 
Av andre saker som kontrollutvalget har 

behandlet nevnes: 

 Protokoller fra kontrollutvalgets møter 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2019  

 Uavhengighetserklæringer fra ansvarlige 

revisorer 

 Statusrapport for utført 

forvaltningsrevisjon (ressursbruk) 

 Hvaler kommunes skatteregnskap for 

2019 

 Prosjektplan: Eierskapskontroll Borg 

Havn IKS 

 Prosjektplan: «Varsling – Overholdelse 

av reglement i praksis» 

 Møteplaner for 2020 og 2021 

 Ekstra møte 

 Etterlevelseskontroll – Vurdering av 

risiko- og vesentlighetsområder 

 

Saker som kontrollutvalget har fått 

informasjon om: 

 Kommunestyrets behandling av saker fra 

kontrollutvalget 

 FKT – Fagkonferanse 3. og 4. juni 2020 

 ØKUS – nye kommuner på eiersiden. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Denne årsmeldingen er behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møte den 18. februar 2021. 

 

 

 

Ingerid Bjercke (s) 

Kontrollutvalgets leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/75 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 8299/2021 
Klassering: 3011-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 18.02.2021 21/8 

 

Etterlevelseskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Offentlige anskaffelser», 
til orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2021 

 
Fredrikstad, 01.02.2021 
 
 

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

forvaltningen 2020 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering - Hvaler kommune, 
datert 29.01 2021 

2. RSK 301 - Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen.  
 

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 Hvaler kommune for 2020. 
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: 
 Offentlige anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk 
 Finansforvaltning  
 Selvkost – Overholdelse av regelverk 
 Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
 Skille drift/investering – Overholdelse av KRS 4 
 Tilskudd private barnehager 
 
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til kommuneloven leveres innen 30. juni. 
Kontrollutvalget vil behandle rapporten i sitt møte juni 2021. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens overordnede risiko- og 
vesentlighetsvurdering vedrørende etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen samt 
valg av kontrollområdet, til orientering.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/80 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 8968/2021 
Klassering: 3011-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 18.02.2021 21/9 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering 
 
Fredrikstad, 13.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Engasjementsbrev – Hvaler kommune, datert 07.01 
2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Daglig leder i Østre Viken Kommunerevisjon IKS har oversendt engasjementsbrev til 
kontrollutvalget. Hensikten med engasjementsbrevet er å beskrive vilkårene for 
revisjonsoppdraget og kommunisere dette med oppdragsgiver, slik at det er en felles 
forståelse for hva revisjonen arbeidsoppgaver og ansvar innebærer. 

Vurdering 
Revisjonens fremleggelse av engasjementsbrev kan sees som et element i kontrollutvalgets 
påseansvar overfor revisjonen. Sekretariatet viser til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner § 3 punkt b: «regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med 
lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med revisor.»   
 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) revisjonskomite har anbefalt at dette bør gjøres 
minst en gang hver valgperiode.  
 
Revisjonens engasjement brev beskriver i hovedtrekk hva lovbestemt revisjonsarbeidet 
består av, og også andre kontrollhandlinger og uttalelser som gjennomføres samt hvordan 
kontrollarbeidet blir rapportert. Vedrørende revisjonens økonomiske forhold vises det til 
selskapsavtale samt revisjonsavtale, datert 21.12 2020.   
 
Sekretariatet har ingen bemerkninger til engasjementsbrevet, og anbefaler derfor 
kontrollutvalget om å ta engasjementsbrevet fra revisjonen til orientering.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/77 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 4189/2021 
Klassering: 3011-188 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 18.02.2021 21/10 

 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering 
 
Fredrikstad, 18.01.2021 
 
 
 

Vedlegg 
Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 2020 – Hvaler kommune, datert 15.01 
2021.  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU møte: 11.12 2019, sak 19/49 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
Kommunestyret 13.02 2020 sak 2/20 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
 

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 
Østfold kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de forvaltningsrevisjons 
prosjekt som er gjennomført i 2020. Leveransene er 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.  
 
Hvaler kommune har budsjettert med 300 timer til forvaltningsrevisjon i 2020. Revisjonen har 
levert 320,5 timer per 31. desember 2020. Dette utgjør 106,8 % av budsjett. Merforbruk 
avregnes mot regnskapsrevisjon. Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer.  
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 2020 tas til orientering. 
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Statusrapport  
Utført forvaltningsrevisjon 2020 
 
Hvaler kommune  
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i 

kommunen. 

 

Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i hele 2020. 

 

Tabell: Produksjon og ressursbruk 
Oppgave Rapportert 

2019 
1.halvår 2.halvår Totalt 

2020 
Prosjekt 

totalt 
Estimert Mer-

/mindreforbuk 

Administrasjon  30 0 30  30 0 

        

Fakturakontroll 
– Røde flagg 

22 138,5 0 138,5 160,5 150 + 10,5 

Varsling – 
overholdelse av 
reglement i 
praksis* 

 0 152 152  300 +/- 
10 % 

 

Totalt 22 168,5 152 320,5   + 10,5 

Merknader: Kolonnen «Rapportert 2019» viser hva som er rapportert i 2019 på prosjekter som ble 

påbegynt det året. Timene tas med for å kunne gi et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike 

prosjektene. Kolonnen «Estimert» angir timeantall som er estimert i vedtatt prosjektplan, mens 

kolonnen «Mer-/mindreforbruk» viser over- eller underforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte 

prosjektene. 

*Ikke ferdigstilt. 

 

Administrasjon 
Timene dekker administrativ deltakelse i kontrollutvalg og andre fora, mindre 

arbeidsoppgaver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av 

statusrapporter og lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt. Timeantallet er 

stipulert ut i fra tidligere erfaringstall, hvor alle slike oppgaver ble ført i egne kategorier i vårt 

timeregistreringssystem, og bygger på et gjennomsnitt over flere år.  

 

Fakturakontroll – Røde flagg 
Prosjektplan ble vedtatt i kontrollutvalget 11. desember 2019 (sak 19/50). Rapport fra 

prosjektet ble levert til kontrollutvalgets møte 27. februar 2020, sak 20/3.  

 

Revisjonen har brukt totalt 160,5 timer på prosjektet, hvorav 138,5 av timene er levert i 2020. 

Ressursbruken er 10,5 timer mer enn estimert tidsbruk på 150 timer, noe som er innenfor 

anslått feilmargin på 10 %. 
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Varsling – overholdelse av reglement i praksis 
Prosjektplan for dette prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget 3. september 2020. 

Kontrollutvalget vedtok at revisjonen skulle undersøke om kommunen hadde lagt til rette for 

varsling og håndtering av varslinger i tråd med eget reglement/rutine. Rapport er planlagt 

behandlet i kontrollutvalget i mai 2021. Revisjonen har brukt 152 timer på prosjektet i 2020. 

 
Total leveranse 
Hvaler kommune har budsjettert med 300 timer til forvaltningsrevisjon i 2020. Revisjonen har 

levert 320,5 timer i 2020, som tilsvarer 106,8 % av budsjett. 

 

 

Rolvsøy, 15.01.2021 

 

Lene Brudal (sign.) 

fagleder forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/80 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 4206/2021 
Klassering: 3011-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 18.02.2021 21/11 

 

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 
 
Fredrikstad, 26.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer  
 Daglig leder Jolanta Betker, datert 18.01 2021 
 Forvaltningsrevisor Casper Støten, datert 18.01 2021 
 Forvaltningsrevisor Bjørnar Eriksen, datert 18.01 2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven, forskrift for kontrollutvalg og revisjon og Forum for kontroll og tilsyn (FKT) - 
veileder 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 Hvaler kommune har oppdragsansvarlig 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 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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Råkollveien 103 
1664  Rolvsøy 

   

 

www.ovkr.no 

 

  

 

 

Til kontrollutvalget i Hvaler kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Hvaler 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, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jolanta Betker (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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Til kontrollutvalget i Hvaler kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Hvaler 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, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Casper Støten (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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Til kontrollutvalget i Hvaler kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Hvaler 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, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/79 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 4283/2021 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 18.02.2021 21/12 

 

Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 27.01.2021 
 
 

Vedlegg 
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 03.12 2020. 
 Særutskrift fra kommunestyremøte 17.12 2020 vedr. valg av nytt medlem til 

kontrollutvalget 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.12 2020 samt særutskrift fra kommunestyrets møte 
17.12 2020 om valg av nytt medlem i kontrollutvalget fremlegges.   
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Hvaler 
 
 
 
Møtedato: 03.12.2020,  
Tidspunkt: fra kl. 13.00 til kl. 14.20 
Møtested: Digitalt møte via Teams,  
Fra – til saksnr.: 20/43 – 20/51  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Ingerid Bjercke, leder x  

Dag B. Hustad, nestleder x  

Kim-Erik Ballovarre Forfall Dag Eriksen 

Bjørn Tore Kjølholt X (fra sak 20/48)  

Wenche Falch x 
 

 

Merknader 

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker  
Møtene fra administrasjonen: Rådmann Dag W. Eriksen og ass. rådmann Geir Kvisten  
Ordfører: Mona Vauger (fra sak 20/43 til sak 20/47) 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Ingerid Bjercke  Wenche Falch 
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Sakliste 
 
   

PS 20/43 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 20/44 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 20/45 Revisjonsbrev nr. 5/2020 - rådmannens oppfølging  

PS 20/46 Rapport - Eierskapskontroll Borg Havn IKS  

PS 20/47 Orienteringssak - valgbarhet av medlem til kontrollutvalget  

PS 20/48 Eventuell informasjonssak  

PS 20/49 Møteplan 1. halvår 2021  

PS 20/50 Referater og meldinger  

PS 20/51 Eventuelt  

 

PS 20/43 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 03.12.2020: 

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 03.12.2020: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

 
PS 20/44 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 ........... 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 03.12.2020: 

Wenche Falch enstemmig valgt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 03.12.2020: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Wenche Falch 
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PS 20/45 Revisjonsbrev nr. 5/2020 - rådmannens oppfølging 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Rådmannens redegjørelse om kommunens arbeid med å etterleve revisjonens 
merknader, tas til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 03.12.2020: 

Assisterende rådmann redegjorde for tiltak og status kommunens tiltak med de fem merknader 
som revisor ga i sitt nummererte brev 5/2020. Revisjonen sa seg tilfreds med de prosesser 
som var iverksatt, og at de blir avsluttet i løpet av 2020 regnskapet. 
 
Kontrollutvalget stilte enkelte spørsmål som ble besvart. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 03.12.2020: 

1. Rådmannens redegjørelse om kommunens arbeid med å etterleve revisjonens 
merknader, tas til orientering 

 

 
PS 20/46 Rapport - Eierskapskontroll Borg Havn IKS 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Eierskapskontroll Borg Havn IKS», samt 
rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  
 

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar rapport – «Eierskapskontroll Borg Havn IKS» til etterretning, 
og ber administrasjonen følge opp i anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen: 
 

 videreutvikle en eierskapsmelding som følger kravene i ny kommunelov. 

Meldingen bør inneholde oversikt over selskaper og kommunens formål 

med eierinteressene. Eierskapsmeldingen skal vedtas av kommunestyret 

selv. 

 sikre seg riktig og tilstrekkelig informasjon, herunder fremskaffe klarhet i 

hvilke eiendommer og andre driftsmidler som er overført til Borg Havn IKS, 

og andre typer avtaler som er overdratt. Dette inkluderer ferdigstillelse av 

de vedlegg som burde vært en del av avtalen om havnesamarbeidet.  

 vurdere behovet for å gjennomføre eiermøter, utover representantskapets 

møtevirksomhet. 
 

2. Kommunestyret ber kommunens representant i selskapets representantskapet 

om å følge opp anbefalingen som vedrører selskapet: 

 Påse at selskapet utarbeider etiske retningslinjer og regelverk tilpasset 

virksomhet som drives for å sikre ivaretakelsen av selskapets 

samfunnsansvar 
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Kontrollutvalget Hvalers behandling 03.12.2020: 

Revisor redegjorde grundig for eierskapskontrollen for Borg Havn IKS. Kontrollutvalget mente 
at innstillingen til vedtak er dekkende.  Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 03.12.2020: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Eierskapskontroll Borg Havn IKS», samt 
rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  
 

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

3. Kommunestyret tar rapport – «Eierskapskontroll Borg Havn IKS» til etterretning, 
og ber administrasjonen følge opp i anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen: 
 

 videreutvikle en eierskapsmelding som følger kravene i ny kommunelov. 

Meldingen bør inneholde oversikt over selskaper og kommunens formål 

med eierinteressene. Eierskapsmeldingen skal vedtas av kommunestyret 

selv. 

 sikre seg riktig og tilstrekkelig informasjon, herunder fremskaffe klarhet i 

hvilke eiendommer og andre driftsmidler som er overført til Borg Havn IKS, 

og andre typer avtaler som er overdratt. Dette inkluderer ferdigstillelse av 

de vedlegg som burde vært en del av avtalen om havnesamarbeidet.  

 vurdere behovet for å gjennomføre eiermøter, utover representantskapets 

møtevirksomhet. 
 

4. Kommunestyret ber kommunens representant i selskapets om å følge opp 

anbefalingen som vedrører selskapet: 

 Påse at selskapet utarbeider etiske retningslinjer og regelverk tilpasset 

virksomhet som drives for å sikre ivaretakelsen av selskapets 

samfunnsansvar 

 

 
PS 20/47 Orienteringssak - valgbarhet av medlem til kontrollutvalget 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
3 

1. Kim Erik Ballovarre er ikke valgbar til kontrollutvalget på grunn av sin stilling i Borg 
Havn IKS. 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
1. Kommunestyret velger nytt medlem til kontrollutvalget som erstatter Kim Erik 

Ballovarre. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 03.12.2020: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 03.12.2020: 

1. Kim Erik Ballovarre er ikke valgbar til kontrollutvalget på grunn av sin stilling i Borg 
Havn IKS. 
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2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
2. Kommunestyret velger nytt medlem til kontrollutvalget som erstatter Kim Erik 

Ballovarre. 
 

 
PS 20/48 Eventuell informasjonssak 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig redegjørelse til sitt møte i februar 2021. 
redegjørelsen skal inneholde en beskrivelse av hvordan rådmann og kommunens 
varslingsutvalg har håndtert henvendelsen som kontrollutvalget fikk i sitt møte i februar 
2020. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 03.12.2020: 

Rådmannen ønsket å legge frem et notat til neste møte om prosessen rundt dette varselet. 
Kontrollutvalget understreket viktigheten at dette blir håndtert riktig og med høy kvalitet. 
Rådmannen tar kontrollutvalgets merknader med seg videre i arbeidet. 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 03.12.2020: 

1. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig redegjørelse til sitt møte i februar 2021. 
redegjørelsen skal inneholde en beskrivelse av hvordan rådmann og kommunens 
varslingsutvalg har håndtert henvendelsen som kontrollutvalget fikk i sitt møte i februar 
2020. 

 

 
PS 20/49 Møteplan 1. halvår 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin 
virksomhet for 1. halvår 2021 

 18. februar 

 20. mai (regnskapsmøte) 

 17. juni 
 
Møtestart kl. 14.00 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 03.12.2020: 

Møtestart ble endret fra 14.00 til 13.00. Innstillingen enstemmig vedtatt med denne endring 
 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 03.12.2020: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin 
virksomhet for 1. halvår 2021 

 18. februar 

 20. mai (regnskapsmøte) 

 17. juni 
 
Møtestart kl. 13.00 
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PS 20/50 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 03.12.2020: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 03.12.2020: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

 
PS 20/51 Eventuelt 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 03.12.2020: 

 Daglig leder i sekretariatet orienterte om pågående prosess med å endre 
organisasjonsformen i sekretariatet (ØKUS), dette i tråd med nye lovkrav i kommuneloven.  
  

 Kontrollutvalgets leder orienterte om at hun har deltatt på følgende to kurs: 
o Kurs for kontrollutvalgsledere, (arrangør - Forum for kontroll og tilsyn) 
o Kurs i mediehåndtering. 
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Behandling i Kommunestyret 17.12.2020: 
 
Cathrine Linnes (Frp) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Hele kontrollutvalget skal velges på nytt, ikke kun ett medlem. 
 
Bjarte Bjønnes (Styr) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kim-Erik Ballovarre er ikke valgbar til kontrollutvalget på grunn av sin stilling i Borg Havn IKS. 
Som erstatning for Ballovarre, og som nytt medlem i kontrollutvalget, velges: Sverre Johnsen 
Dersom vedtaket er i strid med gjeldende lovverk, velges hele utvalget med nåværende posisjoner. 
 
Lars Egil Lande (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kim-Erik Ballovarre er ikke valgbar til kontrollutvalget på grunn av sin stilling i Borg Havn IKS. 
Som erstatning for Ballovarre, og som nytt medlem i kontrollutvalget, velges: Dag Eriksen 
Dersom vedtaket er i strid med gjeldende lovverk, velges hele utvalget med nåværende posisjoner. 
 
Cathrine Linnes (Frp) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kim-Erik Ballovarre er ikke valgbar til kontrollutvalget på grunn av sin stilling i Borg Havn IKS. 
Som erstatning for Ballovarre, og som nytt medlem i kontrollutvalget, velges: Knut Bendiksen 
 
Cathrine Linnes (Frp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget fikk 3 stemmer (Frp, E.Borge), mot 18 stemmer, og falt. 
 
Linnes sitt forslag om valg av hele kontrollutvalget fikk 4 stemmer (Frp, E.Borge, P.Borge), mot 17 
stemmer, og falt. 
 
Forslagene til nytt medlem fikk følgende stemmer: 
Linnes sitt forslag fikk 2 stemmer (Frp) 
Lande sitt forslag fikk 4 stemmer (H, E.Borge, P.Borge) 
Bjønnes sitt forslag fikk 15 stemmer (Ap, Sp, Styr, SV, MDG) 
 
De to forslagene med flest stemmer ble satt opp mot hverandre: 
Lande sitt forslag fikk 4 stemmer (H, E.Borge, P.Borge), og falt. 
Bjønnes sitt forslag fikk 15 stemmer (Ap, Sp, Styr, SV, MDG), og ble vedtatt. 
Frp sine 2 representanter valgte å stemme blankt. 
 

 
Vedtak i Kommunestyret 17.12.2020: 
Kim-Erik Ballovarre er ikke valgbar til kontrollutvalget på grunn av sin stilling i Borg Havn IKS. 
Som erstatning for Ballovarre, og som nytt medlem i kontrollutvalget, velges: Sverre Johnsen 
Dersom vedtaket er i strid med gjeldende lovverk, velges hele utvalget med nåværende posisjoner. 
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