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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/77 
Dokumentnr.: 51 
Løpenr.: 280953/2022 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 22.11.2022 22/38 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 04.10.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/77 
Dokumentnr.: 50 
Løpenr.: 280944/2022 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 22.11.2022 22/39 

 

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, 04.10.2022 
 
 
 

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 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.: 2022/75 
Dokumentnr.: 20 
Løpenr.: 311600/2022 
Klassering: 3011-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 22.11.2022 22/40 

 

Oppfølgingsrapport: "Varsling - overholdelse av reglement i praksis", Hvaler 
kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Varsling - 

overholdelse av reglement i praksis», til etterretning. 
 

 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Varsling - overholdelse av reglement i praksis», til etterretning. 
 
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en ny 
oppfølgingsrapport fra revisjonen. Rapporten skal være klar for behandling på 
kontrollutvalgets første møte høsten 2023. Denne oppfølgingsrapporten skal også 
sendes til kommunestyret.  
 
3. Eventuelle merutgifter i forbindelsen med ny oppfølging faktureres kommunen jf. 
revisjonens avtale med kommunen.  
 

 

 
Fredrikstad, 10.11.2022 
 
 

Vedlegg 
• Oppfølgingsrapport «Varsling - overholdelse av reglement i praksis», datert den 

08.11.2022.  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

• Kommunestyre sak PS 43/21 den 17.06.2021– Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Varsling - overholdelse av reglement i praksis». 

 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet kommunens varslingssystem. I henhold til kommunelovens §23-2, e) skal 
kontrollutvalget sørge for at vedtak, som kommunestyret treffer ved behandlingen av 
revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, 
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denne ligger som vedlegg til saken. 
 
Kommunestyrets vedtak i saken var følgende:  

«1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling – overholdelse av reglement i 
praksis» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv anbefalinger som 
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 

o sette inn tiltak som bedrer de ansattes tillit til kommunens varslingsordning 
o gjøre varslingsrutinen bedre kjent blant de ansatte 
o inkludere varsling som eget punkt i de etiske retningslinjene 
o sørge for at ledere som er aktuelle mottakere av varsler får opplæring i håndtering av 

disse 
o svare varsler innen 7 dager etter at varsel er mottatt 
o sørge for at det i alle saker blir beskrevet hvordan habiliteten til dem som behandler 

varselet er vurdert 
o ha nok kapasitet og kompetanse til å behandle og avslutte, samt sluttføre 

varslingssaker innen rimelig tid 
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.» 

 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de syv punktene i 
kommunestyrets vedtak er fulgt opp av kommunen. Revisjonens konklusjon er følgende: 
 

«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 
PS 43/21 er fulgt opp. Kommunens nye rådmann og HR-sjef jobber med å styrke 
varslingsordningen. Revisjonens inntrykk er at Hvaler kommune er opptatt av å tilrettelegge 
for varsling og å ivareta varslere, og at tiltakene som er igangsatt vil bidra positivt i dette 
arbeidet. Prosessen har imidlertid tatt noe tid, slik at vedtakets punkter på nåværende 
tidspunkt i liten grad er ferdigstilt. Fem av punktene er påbegynt, men ikke ferdig-stilt, mens to 
av punktene på nåværende tidspunkt ikke er iverksatt. Selv om kommunen har igangsatt 
prosesser og tiltak som kan bidra til å oppfylle kommunestyrets vedtak, mener vi det er 
hensiktsmessig om dette også følges opp videre.» 

 
Rådmannen har fått kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Revisjonen har ikke 
mottatt høringsuttalelse fra rådmannen. 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner. 
Sekretariatet vurderer at når rådmann ikke har benyttet muligheten til å gi en 
høringsuttalelse, så kan dette tolkes som at rådmannen slutter seg til revisjonens 
konklusjon. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret. Det bør der fremkomme at 
revisjonen følger opp med en ny oppfølgingsrapport som leveres kontrollutvalget i deres 
første møte på høsten 2023. 
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1 Innledning 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 fastslår at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets ved-

tak om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt 

opp. 

 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen Varsling – overholdelse av reglement i praksis for Hva-

ler kommune i 2021. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak PS 21/17 den 

03.06.2021, og i kommunestyret i sak PS 43/21 den 17.06.2021. Kommunestyret vedtok i saken at 

vedtaket skulle følges opp med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal 

behandles av kontrollutvalget og kommunestyret. 

 

Revisjonen vil takke kommunen for samarbeidet i forbindelse med gjennomføring av oppfølgingsunder-

søkelsen. 
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2 Gjennomføring av undersøkelsen 

 Oppfølgingskriterier 

Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å kontrollere om kommunestyrets vedtak i forbindelse med 

forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

 

Kommunestyret i Hvaler kommune fattet følgende vedtak 17.06.2021 i sak 43/21:  

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling – overholdelse av reglement i praksis» til 

etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv anbefalinger som fremkommer av rapporten. 

Herunder skal kommunen:  

 sette inn tiltak som bedrer de ansattes tillit til kommunens varslingsordning  

 gjøre varslingsrutinen bedre kjent blant de ansatte  

 inkludere varsling som eget punkt i de etiske retningslinjene  

 sørge for at ledere som er aktuelle mottakere av varsler får opplæring i håndtering av disse  

 svare varsler innen 7 dager etter at varsel er mottatt  

 sørge for at det i alle saker blir beskrevet hvordan habiliteten til dem som behandler varselet er 

vurdert  

 ha nok kapasitet og kompetanse til å behandle og avslutte, samt sluttføre varslingssaker innen 

rimelig tid  

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

med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket 

med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne 

oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.  

 

Kommunestyret ba i vedtaket administrasjonen om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger. I denne 

oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan vedtaket er arbeidet med, og revisjonen gjør en vurdering av 

i hvilken grad administrasjonen har fulgt opp vedtaket. 

 

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen ba i e-post til rådmannen datert 23.09.2022 om en redegjørelse for hvilke tiltak som er iverk-

satt som følge av kommunestyrets vedtak. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak doku-

menteres, for eksempel ved at utarbeidede rutiner, kartlegginger, referater eller lignende dokumentasjon 

ble lagt ved redegjørelsen. 

 

Rådmannen har i brev til revisjonen datert 07.10.2022 redegjort for fremdrift på kommunens oppfølging 

av kommunestyrets vedtak. Rådmannen bemerker innledningsvis at kommunestyrets vedtak var ukjent 

for ham før revisjonens henvendelse. Dette henger sammen med at han tiltrådte stillingen 15.02.2022. 

Ingen dokumenter ble lagt ved. Revisjonen har også innhentet supplerende informasjon fra HR-sjef pr. e-

post og telefon.   

 

Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av innhentet informasjon. 

 

Videre har rådmannen hatt anledning til å uttale seg om denne rapporten før den ble sendt til behandling 

i kontrollutvalget i Hvaler kommune.  
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3 Ansattes kjennskap og tillit til  

kommunens varslingsordning 

 Bakgrunn for vedtaket 

Forvaltningsrevisjonsrapportens første problemstilling handlet om ansattes kjennskap og tillit til varslings-

ordningen. Revisjonen konkluderte bl.a. med at kommunens varslingsrutine og informasjon om varsling, 

var lett tilgjengelig. Samtidig hadde kommunens ansatte god tilgang på varslingskanaler. Kommunen 

manglet imidlertid tillit blant en vesentlig andel av de ansatte for at det var trygt å varsle og at rettighetene 

til varsler ble ivaretatt. 

 

 Kulepunkt 1 – Ansattes tillit til varslingsordningen 

3.2.1 Bakgrunn 

Revisjonens spørreundersøkelse til alle ansatte i Hvaler kommune viste at en stor andel av de ansatte 

var utrygge på kommunens håndtering av varslingsordningen.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- Kommunen skal sette inn tiltak som bedrer de ansattes tillit til kommunens varslings-

ordning. 

3.2.2 Administrasjonens redegjørelse  

Ifølge kommunens redegjørelse ble det tilsatt ny HR-sjef 1.09.2022.1 HR-sjef er utdannet jurist og har 

kompetanse på varsling gjennom både utdannelse og tidligere arbeidsforhold. HR-sjef har som en av sine 

prioriterte oppgaver å vurdere hele varslingsinstituttet i Hvaler kommune, herunder fremme forslag til 

eventuell ny organisering og varslingsrutiner.  

 

Varslingsutvalget i Hvaler kommune består i dag av HR-sjef, leder av sentral stab, jurist/økonomisjef og 

en ekstern representant. Rådmannen skriver i sin redegjørelse at en slik organisering kan skape utford-

ringer hva gjelder prinsippet om armlengdes avstand, uavhengighet i vurderinger og derav tilstrekkelig 

tillit til varslingsinstituttet fra de som ønsker å varsle. Hvaler kommune er en liten kommune hvor mange 

ansatte har nære relasjoner til hverandre, men også til innbyggere i kommunen. Rådmannen mener at 

varslingsinstituttet i kommunen bør organiseres slik at nære relasjoner ikke er til hinder for varsling eller 

gir manglende tillit til at varsel blir håndtert på en forsvarlig måte.  

 

HR-sjefen jobber høsten 2022 med varslingsordningen på fire måter: 

 Revisjon av kommunens etiske retningslinjer 

 Anbudsforespørsel for bedriftshelsetjeneste forberedes, der bedriftshelsetjenesten som en ekstern 

varslingskanal inkluderes i kravspesifikasjonen. 

 Utvikling av tilbakemeldingskulturen i kommuneorganisasjonen – Ansatte må kunne ytre misnøye på 

flere måter – i medarbeidersamtale, direkte til nærmeste leder på annen måte, med avviksmelding i 

kvalitetssystemet RiskManager – før man eventuelt "eskalerer" det til et varsel.  

 

                                                      
1 Stillingen som HR-sjef hadde stått vakant i ti måneder ved tiltredelse. 
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Kommunen mottok et varsel 14.06.2022 som nå er under behandling. HR-sjef kjenner ikke til at kommu-

nen har mottatt andre varsler så langt i 2022.  

3.2.3 Revisjonens vurderinger 

Kommunen har startet arbeidet med å vurdere hvordan varslingsordningen kan organiseres blant annet 

for å hindre at nære relasjoner fører til manglende varsling og tillit. På denne bakgrunn vurderer revisjonen 

at iverksetting av vedtakets første punkt er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Tilsetting av en HR-sjef med 

juridisk kompetanse kan også bidra positivt i arbeidet med å skape tillit til varslingsordningen. 

 

 Kulepunkt 2 – Kjennskap til varslingsrutiner 

3.3.1 Bakgrunn 

Spørreundersøkelsen viste at for få ansatte hadde kjennskap til varslingsrutinen og at de ikke hadde fått 

god nok informasjon om rutinen.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- Kommunen skal gjøre varslingsrutinen bedre kjent blant de ansatte. 

3.3.2 Administrasjonens redegjørelse  

Rådmannen opplyser at han først ønsker å gjøre en gjennomgang av hele varslingsinstituttet som omtalt 

ovenfor, dernest å gjøre den reviderte varslingsordningen kjent blant de ansatte. Rådmannen er opptatt 

av at Hvaler kommune skal ha en åpenhets- og varslingskultur der det er lav terskel for å varsle, og hvor 

det er tillit til at alle varsel blir håndtert på en forsvarlig måte. 

3.3.3 Revisjonens vurderinger 

Som det fremkommer i beskrivelsen ovenfor har kommunen startet en gjennomgang av hele varslings-

ordningen i kommunen. Å gjøre ny ordning kjent for de ansatte er neste steg og ikke iverksatt på nåvæ-

rende tidspunkt. Revisjonen vurderer derfor at punkt 2 i vedtaket ikke er iverksatt.  

 

 Kulepunkt 3 – Etiske retningslinjer 

3.4.1 Bakgrunn 

Varsling var fraværende i kommunens etiske retningslinjer. Revisjonen vurderte at kommunen burde ink-

ludere varsling i de etiske retningslinjene som et bidrag til å forankre varsling i organisasjonen.   

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- Kommunen skal vurdere å inkludere varsling som eget punkt i de etiske retningslin-

jene. 

3.4.2 Administrasjonens redegjørelse  

Rådmannen opplyser at kommunens etiske retningslinjer (2016) er under revisjon. Et utkast til nye etiske 

retningslinjer ble behandlet i rådmannens ledergruppe og rådmannens utvidede ledergruppe med alle 

enhetsledere 11.10.2022. Varsling vil inngå som eget punkt i retningslinjene. HR-sjefen legger til at det 

nå jobbes med andre sider av etiske retningslinjer, før de ferdigstilles. 
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3.4.3 Revisjonens vurderinger 

Varsling er tatt inn i utkast til nye etiske retningslinjer for kommunen. Disse er imidlertid ikke ferdigstilt på 

nåværende tidspunkt. Revisjonen vurderer derfor at iverksetting av dette punktet i kommunestyrets ved-

tak er påbegynt, men ikke ferdigstilt.  

 

 Kulepunkt 4 - Opplæring 

3.5.1 Bakgrunn 

Spørreundersøkelsen viste at drøyt halvparten av lederne med personalansvar hadde fått opplæring i 

håndtering av varslingssaker.  

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- Kommunen skal sørge for at ledere som er aktuelle mottakere av varsler får opplæring 

i håndtering av disse. 

3.5.2 Administrasjonens redegjørelse  

Rådmannen legger opp til at nåværende varslingsordning skal være revidert senest innen utgangen av 

2022 og at opplæring vil finne sted vinter/vår 2022/2023. Det vises for øvrig til kommentarene under første 

kulepunkt ovenfor. 

3.5.3 Revisjonens vurderinger 

Som redegjørelsen ovenfor viser, vil opplæring av ledere som er aktuelle mottakere av varslinger først 

finne sted i slutten av året (2022), eller 2023. Revisjonen vurderer at iverksetting av vedtakets fjerde punkt 

ikke er iverksatt på nåværende tidspunkt.  

  

13



6 
 

4   Kommunens oppfølging av varsler 

 Bakgrunn for vedtaket 

Forvaltningsrevisjonsrapportens andre problemstilling handlet om oppfølging av varslinger. Revisjonen 

konkluderte bl.a. med at kommunen hadde jobbet med å utvikle en varslingsordning de siste årene, in-

kludert utarbeiding av en varslingsrutine. Rutinen tilfredsstilte kravene til en varslingsrutines innhold. Etter 

revisjonens oppfatning hadde imidlertid kommunens varslingsordning ikke helt satt seg. 

 

 Kulepunkt 5 – Tilbakemelding til varsler 

4.2.1 Bakgrunn 

I alle seks varslingssaker som revisjonen gjennomgikk, ble varsleren gitt svar innen syv dager om at 

varselet var mottatt (én av sakene var noe uklar). Tillitsvalgte fortalte imidlertid i intervju om et par inn-

sendte varsler der det gikk flere måneder før varslerne fikk svar.  

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- Kommunen skal svare varsler innen 7 dager etter at varsel er mottatt. 

4.2.2 Administrasjonens redegjørelse  

Rådmannen poengterer at rådmannens stab fra 01.09.2022 er styrket med HR-sjef. Dette gir bedre kom-

petanse, kapasitet og robusthet til å behandle varsel.  

 

HR-sjefen opplyser at kommunen mottok et varsel 14.06.2022. Tilbakemelding ble sendt til varsler 

30.06.2022. Varselet er nå under behandling.  

4.2.3 Revisjonens vurderinger 

Som beskrivelsen over viser har kommunen kun mottatt ett varsel siden forvaltningsrevisjonen ble gjen-

nomført. Her fikk varsler tilbakemelding etter 16 dager. Vi kan derfor ikke se at kommunen har klart å 

oppfylle dette punktet i vedtaket. Vi registrerer imidlertid at kommunen har iverksatt tiltak som vil kunne 

gi bedre kompetanse og kapasitet og dermed legge til rette for å følge opp varslene innen frister. Revi-

sjonen vurderer derfor at iverksetting av dette punktet er påbegynt, men ikke ferdigstilt.  

 

 Kulepunkt 6 – Vurdering av habilitet 

4.3.1 Bakgrunn 

I tre av de seks undersøkte sakene fremkom det skriftlig at habiliteten til de som behandlet varselet, var 

vurdert. Etter revisjonens vurdering burde dette fremkomme i samtlige saker.   

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- Kommunen skal dokumentere vurderinger av habiliteten til dem som behandler varse-

let i alle saker.  

4.3.2 Administrasjonens redegjørelse  

Rådmannen skriver at forslaget tas til etterretning, det vil si at habiliteten til den som behandler varslinger 

skal vurderes. Som nevnt vil rådmannen også vurdere å etablere en ekstern varslingskanal i tillegg til den 
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interne, for å sikre større grad av armlengdes avstand og tillit i behandling av mottatte varsler. Det er 

uklart om habilitet har blitt vurdert og dokumentert i varslingssaken som er under behandling, men HR-

sjef informerer om at vedkommende som startet den innledende saksbehandlingen er habil.2 

4.3.3 Revisjonens vurderinger 

Som beskrivelsen over viser har kommunen kun mottatt ett varsel siden forvaltningsrevisjonen ble gjen-

nomført. Det er imidlertid uklart om habilitet har blitt vurdert og dokumentert ved mottak av dette varselet, 

og vi kan derfor ikke se at dette punktet i kommunestyrets vedtak er fulgt opp fullt ut på nåværende 

tidspunkt. Vi registrerer imidlertid at kommunen er opptatt av at habilitet skal vurderes og også vurderer 

tiltak som i større grad vil unngå eventuell inhabilitet. Revisjonen vurderer derfor at iverksetting av dette 

punktet i kommunestyrets vedtak er påbegynt, men ikke ferdigstilt.  

 

 Kulepunkt 7 – Kapasitet og kompetanse 

4.4.1 Bakgrunn 

Det var en utfordring for kommunen å avslutte varslingssaker. Flere varslingssaker hadde strukket seg 

over lang tid og lagt stort beslag på ressurser i kommunen. Disse sakene bar preg av manglende beslutt-

somhet og en uryddig prosess, noe som skyldtes mangel på kapasitet og kompetanse. 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- Kommunen skal ha nok kapasitet og kompetanse til å behandle og avslutte, samt slutt-

føre varslingssaker innen rimelig tid.  

4.4.2 Administrasjonens redegjørelse  

Rådmannen viser til at kommunens støttetjenester er styrket med nytilsatt HR-sjef med juridisk kompe-

tanse og at rådmannen er i gang med å vurdere hvordan kommunens varslingsordning best kan organi-

seres fremover. 

4.4.3 Revisjonens vurderinger 

Rådmannen viser også her til nyansatt HR-sjef og resultatet etter vurdering av ny varslingsordning. Revi-

sjonen antar at tiltakene vil ha positiv effekt både på kompetanse og kapasitet. Revisjonen vurderer derfor 

at iverksetting av punkt 7 i kommunestyrets vedtak er påbegynt, men ikke ferdigstilt.  

 

  

 

 

 

  

                                                      
2 Vedkommende som tok i mot varselet er syk på tidspunkt for innhenting av informasjon slik at det 

ikke har vært mulig å få avklart spørsmålet. 
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5 Konklusjon 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak PS 43/21 er 

fulgt opp. Kommunens nye rådmann og HR-sjef jobber med å styrke varslingsordningen. Revisjonens 

inntrykk er at Hvaler kommune er opptatt av å tilrettelegge for varsling og å ivareta varslere, og at tiltakene 

som er igangsatt vil bidra positivt i dette arbeidet. Prosessen har imidlertid tatt noe tid, slik at vedtakets 

punkter på nåværende tidspunkt i liten grad er ferdigstilt. Fem av punktene er påbegynt, men ikke ferdig-

stilt, mens to av punktene på nåværende tidspunkt ikke er iverksatt. Selv om kommunen har igangsatt 

prosesser og tiltak som kan bidra til å oppfylle kommunestyrets vedtak, mener vi det er hensiktsmessig 

om dette også følges opp videre.  

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 08.11.2022 

 

 

  
Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Didrik A. Hjort (sign.) 

forvaltningsrevisor 

 

 

16



9 
 

6 Dokumentliste 

 Relevante dokumenter 

a) Hvaler kommune, rådmannen: Tilsvar på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om varsling, brev 

07.10.2022. 

b) Hvaler kommune, kommunestyrets vedtak 17.06.2021 (sak 43/21). 

c) Østre Viken kommunerevisjon IKS: Varsling – overholdelse av reglement i praksis, forvaltningsrevi-

sjonsrapport 12.05.2021.  

 

 Rådmannens høringsuttalelse 

Revisjonen har ikke mottatt høringsuttalelse fra rådmannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17



 

 

ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/72 
Dokumentnr.: 38 
Løpenr.: 280536/2022 
Klassering: 3011-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 22.11.2022 22/41 

 

Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet 
etterlevelseskontroll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av 
kontrollområde «Offentlige anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk og 
rammeavtaler», til orientering 
 

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

 
Fredrikstad, 02.11.2022 
 
 

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

forvaltningen 2022 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering - Hvaler kommune, 
datert 31.10 2022 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kommuneloven § 24-9 
• RSK 301 - Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 
 

Saksopplysninger 

I henhold til kommuneloven skal det årlig foretas en såkalt «Forenklet etterlevelseskontroll 
med økonomi- forvaltningen». 
I kommunelovens § 24-9 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen», 
står det 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 2022. 
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: 
• Finansforvaltning 
• Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 

budsjettjusteringer 
• Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
• Offentlige anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk og rammeavtaler 
• Selvkost – Overholdelse av regelverk 
• Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
 
Basert på risiko- og vesentlighetsanalysen og pågående forvaltningsrevisjon på personvern 
har revisjonen valgt følgende område for forenklet etterlevelseskontroll for 2022: «Offentlige 
anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk og rammeavtaler». 
 
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.  
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Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022 - 

Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering – Hvaler 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 Hvaler 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 

Offentlige anskaffelser - System og kontroll for å overholde lovverk og rammeavtaler. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn 
Ja, investeringsprosjekters tidligfase i 2018. 
Offentlige anskaffelser ble undersøkt ved 
etterlevelseskontroll 2020. 

Tidligere avdekket feil 
Nei, men rammeavtaler kan være benyttet utover 
fastsatt ramme for disse. 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Lov om offentlige anskaffelser. 
Ulike regler/grenser avhengig av type anskaffelse. 
Antall anskaffelser kan variere fra år til år. Mye 
anskaffelser de siste år, bl.a. på grunn av vesentlige 
VA-/fiber-utbedringer og annet tjenestekjøp. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Gode holdninger og kompetanse. 
Har skriftlige rutiner og etiske retningslinjer.  

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

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

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte  

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlig konsekvenser 
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Finansforvaltning  
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei  

Tidligere avdekket feil Nei  

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Nytt økonomireglement vedtatt i 2019, for bruk ifra 
2020. Relativt få, men store transaksjoner. 
Kommunen har ikke mange og komplekse 
plasseringer.  

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Har skriftlige rutiner.  
God kompetanse. 
Arbeidsdeling på de fleste transaksjoner. 

Omdømmerisiko Delvis 

Erstatningsrisiko Nei  

Økonomisk risiko 
Opptak av lån og plassering av ledig likviditet utenfor 
bestemmelsene i regelverket kan føre til høyere 
risiko og økonomiske tap.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, mindre alvorlig konsekvenser 

 
 
 

Selvkost – Overholdelse av regelverk. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil 
Ja, vedrørende fond eldre enn 5 år. Er nå under 
oppfølging for korreksjon/utbedring. 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Selvkostforskriften – ny for 2020.  
Mange transaksjoner. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

God kompetanse. Kan være sårbart ved sykefravær.  
Kommunen kjøper konsulentbistand fra ekstern 
leverandør for å sikre presise opplysninger i den 
endelige kalkylemodellen. 

Omdømmerisiko Ja  

Erstatningsrisiko Delvis  

Økonomisk risiko 
Feil i beregninger kan føre til at kommunen krever for 
høye/lave avgifter av innbyggerne. Mulig risiko ift. 
kryss-subsidiering med skattepliktig næring. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Ja 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, alvorlige konsekvenser 
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Merverdiavgift (mva) – Overholdelse av regelverk og egne rutiner. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei, men komp. kontrolleres av revisjon per termin.  

Tidligere avdekket feil Ikke vesentlige. 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Mva- og mva-kompensasjonsloven - komplekse 
regelverk. Stort antall transaksjoner.  

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Generelt god kompetanse.  
Regnskapsavdelingen utfører internkontroller ved 
hver termin. Kontrolleres også løpende gjennom 
attestasjon/anvisning og kontrollsteget1.  
Revisjonen gjør også sine kontroller hver termin. 

Omdømmerisiko Ja  

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 

Feil i mva/mva-kompensasjonskrav kan føre til at 
kommunen må betale tilbake urettmessig krevd 
kompensasjon. Eller at de ikke krever kompensasjon 
for utgifter de har krav på.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei  

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, mindre alvorlige konsekvenser 

 
 

Tilskudd private barnehager - Overholdelse av regelverk og egne rutiner. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil Nei 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Store men relativt få transaksjoner. 
Tilskudd blir beregnet ut fra en standard mal/modell 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

God kompetanse. Seksjon for organisasjon og 
stabsfunksjoner gjennomgår beregningsmodell. 
Komplekst og omfattende regelverk 

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Vesentlige beløp som utbetales. 
Feil i grunnlag får stor betydning for utbetaling av 
tilskudd. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, alvorlige konsekvenser 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
1 Kontrollsteget er kommunens egen internkontroll av inngående fakturaer. Kontrollen gjøres med 
hensyn til riktig bruk av mva-kode, riktig beløp og regnskapsføring. Alle inngående fakturaer blir 
kontrollert før utbetaling skjer.  
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Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 
budsjettjusteringer 

Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei. 

Tidligere avdekket feil Ja, i forhold til budsjettrealisme. 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Store men relativt få transaksjoner. 
 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

God kompetanse, men komplekst regelverk som har 
blitt endret med ny kommunelov. 

Omdømmerisiko Ja, ved manglende måloppnåelse ift. vedtak. 

Erstatningsrisiko Nei 

Økonomisk risiko Indirekte, ved uhensiktsmessig finansiering. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 

Vurdert risiko:  
 Sannsynlig, alvorlige konsekvenser 

 

 

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 katastrofalt og svært alvorlig. 

 

  

Finans-

forvaltning 

 

mva 
Selvkost 

Budsjett-

vedtak 

Offentlige 

anskaffelser 

 

Tilskudd 

private bhg 
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Oppsummering og rapportering 
Basert på risiko og vesentlighetsanalysen velges følgende område for forenklet 
etterlevelseskontroll for 2022: 
  
Offentlige anskaffelser - System og kontroll for å overholde lovverk og rammeavtaler. 
 
Kriterier som vil bli lagt til grunn for kontrollen er lov og forskrift om offentlige anskaffelser, 
gjeldende inngåtte rammeavtaler, samt kommunens interne reglement og rutiner på området. 
 
Kommunerevisjonen vil avgi uttalelse med moderat sikkerhet på nevnte område, 
etter standard for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Revisor vil legge 
frem sin uttalelse for behandling i kontrollutvalget innen 30. juni 2023. 
 
 
Rolvsøy 31.10.2022 
 
 
Inger Marie Karlsen-Moum (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/75 
Dokumentnr.: 19 
Løpenr.: 311558/2022 
Klassering: 3011-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 22.11.2022 22/42 

 
 

Utsatt levering av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Psykisk helsevern" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering. 

 
2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Psykisk helsevern» blir 

levert til kontrollutvalgets møte den 9.februar 2023. 
 

3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker timesbudsjettet 
for 2023. 

 
Fredrikstad, 10.11.2022 
 
 

Vedlegg 
Notat fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS «Utsatt behandling av 
forvaltningsrevisjonsrapport «Psykisk helsearbeid»», datert 10.11 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 22/28, den 20.09 2022 – Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 
2022 til juli 2024. 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 20.09 2022 en bestilling av forvaltningsrevisjoner fra 
august 2022 til juli 2024. Det ble der vedtatt at prosjekt «Psykisk helsevern» skulle leveres 
og behandles i kontrollutvalgsmøtet 22. november 2022.  
Kontrollutvalget vedtok at 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. 
 
Sekretariatet har mottatt et notat fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS hvor de informerer 
om at de ikke får levert forvaltningsrevisjonsprosjektet «Psykisk helsevern» til oppsatt tid. 
Dette grunnet sykdom, se vedlegg 1 til saken. 
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Vurdering 
Sekretariatet påpeker at plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024 er vedtatt av 
kommunestyret. Planverket er slik sett bindende, og det må rapporteres til kommunestyret 
hvis ikke planverket blir fulgt. Imidlertid er det forventet at prosjektet blir levert til 
kontrollutvalgets møte 9.februar 2023. Det forutsettes at den sene leveransen ikke vil 
påvirke timesbudsjett som er satt for forvaltningsrevisjonen i 2023. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta informasjonen fra revisjonen til orientering. 
Videre bør kontrollutvalget be revisjonen levere prosjektet ved neste møte den 9. februar 
2023. 
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Notat  
Utsatt behandling av forvaltningsrevisjonsrapport «Psykisk helsearbeid» 

 
Kontrollutvalget i Hvaler vedtok prosjektplan for forvaltningsrevisjon «Psykisk helsearbeid» 
16.06.2022. Ifølge prosjektplanen skulle forvaltningsrevisjonsrapport behandles i kontrollutvalgets 
møte 1. desember (som senere ble flyttet til 22. november). Prosessen er i sluttfasen, som innebærer 
at vi er i gang med å utarbeide rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger, samt at det 
gjenstår å gjennomføre en høringsrunde med kommunens administrasjon. På grunn av sykdom internt 
hos oss må vi dessverre meddele at arbeidet er blitt noe forsinket, og at rapporten ikke vil bli behandlet 
slik det var lagt opp til. Revisjonen tar sikte på å levere rapporten i tide til behandling i kontrollutvalgets 
første møte i 2023. 
 
 
 

Rolvsøy 10.11.2022 
 
 

Casper Støten (sign.)     Jolanta Betker (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor    daglig leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/78 
Dokumentnr.: 18 
Løpenr.: 280529/2022 
Klassering: 3011-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 22.11.2022 22/43 

Møteplan 2023 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for din 
virksomhet i 2023: 

•   9. februar, møtestart kl. 14.00 
• 25. mai, møtestart kl. 14.00 
• 21. september, møtestart kl. 14.00 
• 30. november, møtestart kl. 09.00 

 

• Opplæringsdag 9. november 
 
Fredrikstad, 03.10.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgets budsjett for 2023 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fastsetter en møteplan for ett år av gangen. I kontrollutvalgets budsjett for 
2023 er det innarbeidet en møtefrekvens på inntil fem møter. I løpet av første halvår 2023 
planlegges det med å avholde to møter, henholdsvis i februar og mai og september og 
november for andre halvår.  

Vurdering 
Det foreslås torsdag som fast møtedag, med møtestart kl. 14.00, med unntak av siste møte i 
november som starter kl. 09.00. Med forbehold om endringer, foreslår sekretariatet at 
kontrollutvalget fastsetter følgende møtedager for sin virksomhet for 2023: 

• 9. februar, 25. mai, 21. september og 30. november. 
 
I tillegg skal det arrangeres en opplæringsdag den 9. november 2023 av nyvalgte 
medlemmer av kontrollutvalget. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/77 
Dokumentnr.: 53 
Løpenr.: 280965/2022 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 22.11.2022 22/44 

 

Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 10.11.2022 
 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 20.09 2022 
 

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

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 20.09 2022 ligger vedlagt til orientering. 
 
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023 avholdes på Gardermoen den 1.-2. februar 2023. 
På med på NKRFs nettside for program og påmelding (i budsjettet 2023 for kontrollutvalget 
er det satt av kr. 20 000.- til kurs/opplæring). 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2023


 
 
 

Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Hvaler 

 
 
 
Møtedato: 20.09.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:50 
Møtested: Rådhuset, møterom Løperen 
Fra – til saksnr.: 22/26 -  22/37  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Ingerid Bjercke, leder x  

Dag B. Hustad, nestleder x  

Sverre Johnsen Ikke møtt  

Bjørn Tore Kjølholt Ikke møtt  

Wenche Falch x 
 

 

Merknader 

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 5.  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
 

Møtende fra revisjonen: Seksjonsleder Liv Irene Hauge og revisor Inger Marie Karlsen-Moum 
 

Møtene fra administrasjonen: Rådmann Rune Willy Antonsen (til sak 22/33 og 22/34) 
 
Ordfører: Mona Vauger (til sak 22/26 til 22/28 og sak 22/30) 
 
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 

Ingerid Bjercke           Wenche Falch 
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Saksliste 

Saksnr. Innhold  

PS 22/26 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 22/27 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 22/28 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 
2022 til juli 2024 

 

PS 22/29 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023  

PS 22/30 Rådmannens oppfølging av revisjonsnotat - "Kontroll med 
inngått rammeavtale" 

 

PS 22/31 Lokale forskrifter  

PS 22/32 Overordnet revisjonstrategi for regnskapsåret 2022  

PS 22/33 Orientering fra revisor om kontrollarbeidet med tilskudd til 
Covid-19 og ressurskrevende brukere 

 

PS 22/34 Revisjonsbrev nr. 6/2022 - Rådmannens tilsvar  

PS 22/35 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor  

PS 22/36 Referater og meldinger  

PS 22/37 Eventuelt  

 

PS 22/26 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Kontrollutvalgets leder ønsket informasjon under eventuelt om avhending av kommunal 
eiendom sett opp mot gjeldende regelverk. Utover dette var det ingen merknader til 
innkallingen eller sakslisten. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 22/27 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 ........... 
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Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Wenche Falch ble foreslått og enstemmig valgt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

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

PS 22/28 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 Hvaler 
kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet, herunder  
for prosjekt 2: 
for prosjekt 3: 
 

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. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Sekretariatet orienterte om endringen fra avtale til bestilling vedrørende bestilling av 
forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget diskuterte og fremmet innspill på gjenstående 
forvaltningsrevisjoner i planperioden. Revisjonen tar disse innspillene til vurdering, og 
hensyntas ved utarbeidelse av problemstillinger til det enkelte prosjekt. Følgende innspill ble 
gitt:  
  Personvern og informasjonssikkerhet: 

 Åpenhet kontra personvern, hvor går grensen, har kommunen tydelige rutiner for dette? 
 
Internkontroll: 
Kontrollutvalget avventer til et senere tidspunkt for eventuelle innspill. 
 
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

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

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

for prosjekt 2: Personvern og informasjonssikkerhet: 

o Åpenhet kontra personvern, hvor går grensen, har kommunen tydelige 

rutiner for dette? 
for prosjekt 3: Internkontroll - avventer kontrollutvalget til et senere tidspunkt. 
 

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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PS 22/29 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. 1 549 100.-, 
godkjennes 
 

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

Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Sekretariatet og revisjonen orienterte om fremlagte budsjettforslag for kontrollarbeidet 2023. 
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 1 549 100.-, 
godkjennes 
 

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

 

PS 22/30 Rådmannens oppfølging av revisjonsnotat - "Kontroll med inngått 
rammeavtale" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets skriftlige redegjørelse tas til foreløpig orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber revisjon om å følge opp med etterkontroll av rådmannens tiltak 
fungerer som forutsatt. Resultatet av etterkontrollen rapporteres til kontrollutvalget 
innen juni 2023. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Ordfører orienterte om kommunens tilsvar. Kontrollutvalget ber sekretariatet å informerer 
fagforbundet om utvalgets vedtak i saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Kontrollutvalgets skriftlige redegjørelse tas til foreløpig orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber revisjon om å følge opp med etterkontroll av rådmannens tiltak 
fungerer som forutsatt. Resultatet av etterkontrollen rapporteres til kontrollutvalget 
innen juni 2023. 

 

PS 22/31 Lokale forskrifter 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering. 
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Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Sekretariatet orienterte kort om innhentingen av de lokale forskriftene. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt 

 Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 

PS 22/32 Overordnet revisjonstrategi for regnskapsåret 2022 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Overordnet revisjonstrategi for 2022, tas til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Revisor orienterte om den overordnede revisjonsstrategien for 2022. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Overordnet revisjonstrategi for 2022, tas til orientering 
 

PS 22/33 Orientering fra revisor om kontrollarbeidet med tilskudd til Covid-19 
og ressurskrevende brukere 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon om revisjonens kontrollarbeid med tilskudd  
vedrørende Covid-19 og for ressurskrevende brukere i kommune til orientering. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Revisjon orienterte om sitt kontrollarbeid med tilskuddsordningene. Kontrollutvalget fikk 
anledning til å stille oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møte. Revisjonens 
presentasjonsfoil vedlegges protokollen til kontrollutvalgsmedlemmene. Innstillingen 
enstemmig vedtatt med den endring «tilskudd vedrørende særlige ressurskrevende tjenester 
i kommunen» i stedet «for ressurskrevende brukere». 

 Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon om revisjonens kontrollarbeid med tilskudd 
vedrørende Covid-19 og tilskudd vedrørende særlige ressurskrevende tjenester i 
kommunen, til orientering. 

 

PS 22/34 Revisjonsbrev nr. 6/2022 - Rådmannens tilsvar 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tiltak på revisjonsbrev nr. 6/2022 til orientering. 
 

2. Revisjonsbrev nr. 6/2022 lukkes. 
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Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Rådmannen orienterte om kommunens den valgte løsning for å få brukt opp slamfondet for 
2022. Innstillingen enstemmig vedtatt 

 Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tiltak på revisjonsbrev nr. 6/2022 til orientering. 
 

2. Revisjonsbrev nr. 6/2022 lukkes. 
 

PS 22/35 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering. 
 

PS 22/36 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

PS 22/37 Eventuelt 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

 Kontrollutvalgets leder ønsket informasjon fra rådmann om avhending av kommunal 
eiendom sett opp mot ESA regler og kommunale lover og forskrifter. Rådmann informerte 
utvalget om de muligheter for anvendelse kommunen har (åpen budrunde eller selge til 
markedspris). Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering. 

 

 Kontrollutvalget merket seg at Hvaler kommune, på tross av flere henvendelser, ennå 
ikke har kontrollutvalget inne på sin møtekalender. Sekretariatet tar en ny henvendelse til 
Hvaler kommune om temaet. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/77 
Dokumentnr.: 52 
Løpenr.: 280958/2022 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 22.11.2022 22/45 

 

Eventuelt 
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