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Kontrollutvalget Hvaler 23.09.2021 21/28 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 04.08.2021 
 
 

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.: 2021/79 
Dokumentnr.: 49 
Løpenr.: 173750/2021 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 23.09.2021 21/29 

 

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, 04.08.2021 
 
 

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 om «Valg av en representant til signering av 
protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere protokollen. 
 

Vurdering 
Ingen 
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Saksnr.: 2021/77 
Dokumentnr.: 19 
Løpenr.: 208374/2021 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 23.09.2021 21/30 

 

Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Hvaler kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Hvaler kommune, tas til orientering 
2.  Kontrollutvalget avventer behandling av risiko- og vesentlighetsanalysen for Hvaler 

kommune, før en eventuell oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt på Barnevern i 
Hvaler. 

 
Fredrikstad, 14.09.2021 
 
 

Vedlegg 
ØVKR IKS: Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Hvaler kommune, datert 08.09.2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyre sak 02/20, den 13.02.2020 – Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021  
Kommunestyre sak 03/20, den 13.02.2020 - Plan for eierskapskontroll 2020-2023 

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 
I informasjonsskrivet redegjør revisjonen for det arbeidet som gjenstår jf. Plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2021 og oppfølging av disse, samt utførte og gjenstående 
eierskapskontroller (jf. Plan for eierskapskontroll 2020-2023). 
 
Oversikt over prosjekter 2020-2021: 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt  Status  Kommentar  
Røde flagg og varsling – overholdelse 
av reglement i praksis  
  

Behandlet i KS, 
henholdsvis 7. mai. 2020 
og 17. juni 2021. 

Oppfølgingsrapporter 
2022. 

Barnevern  
 

Prosjektplan behandles i 
KU november? 200-250 
timer vil påløpe i 2022. 
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Sekretariatet vurderer at leveransene ikke er i henhold til vedtatte planverk.  
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barnevern» er estimert at prosjektplan behandles i 
kontrollutvalget i november 2021, og at det dermed vil medgå ca 200-250 timer av 
ressursene for 2022 for å ferdigstille prosjektet.  
 
Sekretariatet vurderer at revisjonen (jf. vedtak i kommunestyret) delvis er i rute med levering 
av oppfølgingsrapporter. Det vil måtte påregnes timer til to oppfølgingsrapporter i 2022. 
 
Sekretariatet vurderer at revisjonen har levert eierskapskontroll i tråd med plan for 
eierskapskontroll 2020-2023. Borg Havn IKS er levert. Revisjonen informerer om at Viuno 
AS vil gjennomføres i løpet av 2022.  
 
Hvaler kommune har budsjettert med 360 timer til forvaltningsrevisjon i 2021. Revisjonen 
estimerer at timene vil medgå i løpet av 2021, dette fordi de også inkluderer 
eierskapskontroll i timene.   
Ifølge Plan for forvaltningsrevisjon skal timene brukes på forvaltningsrevisjoner og 
oppfølging av disse. Sekretariatet kan ikke se hvor revisjonen har informert kontrollutvalget 
om at også timer til eierskapskontroll inngår i dette for inneværende år (tidligere lå disse 
under regnskapsrevisjon).  
 
Vi viser til vedlagte informasjonsskriv for ytterligere detaljer.  
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at informasjonsskrivet om forvaltningsrevisjon tas 
til orientering. For å ikke binde opp timene til forvaltningsrevisjon 2022, anbefaler 
sekretariatet at utvalget avventer igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjekt Barnevern til 
etter behandling av risiko- og vesentlighetsanalysen for Hvaler kommune. 
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Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon 
 
Hvaler kommune 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med dette informasjonsskrivet er å informere kontrollutvalget om forhold som er 

relevante for leveransen av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll opp mot planene som er 

vedtatt av kontrollutvalget og kommunestyret. Vi vil også gi litt informasjon om utviklingen og 

utfordringer ved avdeling for forvaltningsrevisjon i ØVKR IKS. 

 

Status vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsplanen 2020-21 

Hvaler kommunestyre vedtok plan for forvaltningsrevisjon 2020-21 den 13.02.2020 i sak 

02/20. Denne planen inneholder en liste med fire forvaltningsrevisjoner:  

1. Røde flagg 

2. Varsling – overholdelse av reglement i praksis 

3. Barnevern 

4. Arbeidsmiljø/sykefravær 

En av disse forvaltningsrevisjonene (nr. 4) er et såkalt restanseprosjekt, som innebærer at det 

ikke er ressurser til å gjennomføre dette prosjektet i planperioden, med mindre andre forvalt-

ningsrevisjoner tar mindre tid enn forventet, eller det gjøres endringer i planen.  

 

Revisjonen legger til grunn at kontrollutvalget får forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjo-

nen om barnevern til behandling i november-møtet. Iverksettelse av denne forvaltningsrevi-

sjonen har blitt noe forsinket, blant annet på grunn av at vi i 2021 har brukt en del ressurser 

(190 timer) på å ferdigstille forvaltningsrevisjonen Varsling – overholdelse av reglement i prak-

sis. Denne forvaltningsrevisjonen ble behandlet i kontrollutvalget 31. mai (sak 21/17) og i kom-

munestyret 17. juni (sak 43/21).  

 

Med forbehold om at ressursrammen for forvaltningsrevisjonen om barnevern settes til 300 

timer +/- 10 %, vil det påløpe ca. 200-250 timer for dette prosjektet i 2022. Dette vil få konse-

kvenser for kontrollutvalgets handlingsrom med tanke på valg av forvaltningsrevisjoner i neste 

planperiode. 

 

Revisjonen har også startet arbeidet med oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon Røde 

flagg. Revisjonen estimerer at denne vil bli levert til behandling første kontrollutvalgsmøte i 

2022. 

 

Status vedrørende oppfølging av plan for eierskapskontroll 2020-23 

I plan for eierskapskontroll for Hvaler kommune er det satt opp to prioriterte selskaper: 

1. Borg Havn IKS  

2. Viuno AS 

7



 
 
 

 

  2 
 

 

  

Revisjonen gjennomførte eierskapskontroll av Borg Havn IKS i 2020 og rapporten ble behand-

let i kontrollutvalget 3. desember 2020 (sak 20/46), og i kommunestyret 18. februar 2021 (sak 

7/21).  

 

Revisjonen legger til grunn at eierskapskontroll vedrørende Viuno AS vil gjennomføres i løpet 

av 2022. Timeressursene som brukes på en eierskapskontroll er noe varierende avhengig av 

typen selskap og eventuelle synergieffekter med andre eierkommuner, samtidig ble det fra 

oktober 2020 innført en ny revisjonsstandard som skjerper kravene til gjennomføring av eier-

skapskontrollene, derfor vil vi fremover beregne 80 timer +/- 20 timer per eierskapskontroll. 

 

Med utgangspunkt i de tjenestene som er og vil bli levert i løpet av 2021 estimerer revisjonen 

at vi vil benytte oss av ca. 360 timer i inneværende år, som tilsvarer hele budsjettrammen for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Hvaler kommune. 

 

Utvikling og utfordringer ved avdeling for forvaltningsrevisjon 

Avdeling for forvaltningsrevisjon består ordinært av 8 årsverk inkludert fagleder. På grunn av 

permisjoner og sykdom i avdelingen er vi per i dag 7 aktive årsverk. 4 av de 7 ansatte ble 

tilsatt i perioden desember 2020 til mars 2021. De resterende ansatte har mellom 4 og 8 års 

erfaring i selskapet. De ansatte har kompetanse innen blant annet statsvitenskap, offentlig 

administrasjon, rettsvitenskap, sosiologi, realfag m.m. 

 

Avdeling for forvaltningsrevisjon ved ØVKR IKS har gjennomgått store omstillinger de siste to 

årene. Etter selskapssammenslåingen i 2020 mellom Indre Østfold kommunerevisjon (IØKR 

IKS) og Østfold kommunerevisjon (ØKR IKS) har avdelingen hatt en del turnover av ansatte 

(hovedsaklig pga. langtidssykemeldinger og foreldrepermisjoner), samtidig har det over tid 

vært noe lav bemanning i FR-avdelingene i hvert av de tidligere selskapene. Selskapet har 

siden sammenslåingen hatt fokus på å bygge opp avdeling for forvaltningsrevisjon gjennom å 

rekruttere og beholde riktig kompetanse, det innebærer at avdelingen i dag er i en oppbyg-

gingsfase med mange nyansatte som skal følges opp av fagleder og oppdragsansvarlige. Fra 

2021 ble alle ansatte ved de to tidligere kontorene (Rakkestad og Rolvsøy) samlokalisert til 

våre utvidede kontorlokaler på Rolvsøy. Selskapet har på lik linje med våre eierkommuner og 

andre arbeidsplasser i Norge i stor grad vært preget av Covid-19 pandemien, og det har vært 

utstrakt bruk av hjemmekontor helt siden mars 2020. Nylig har selskapet tatt grep for at flere 

ansatte skal tilbakevende til kontoret, ikke minst fordi vi mener at dette er viktig for å sikre en 

positiv videreutvikling av det gode arbeidsmiljøet og den gode faglige kulturen på Rolvsøy 

fremover. 

 

 

Rolvsøy, 8. september 2021 

 

Casper Støten (sign.) 

konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/75 
Dokumentnr.: 18 
Løpenr.: 153600/2021 
Klassering: 3011-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 23.09.2021 21/31 

 

Oppsummering av regnskapsrevisjon for 2020. 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 

orientering 
 
 
Fredrikstad, 09.09.2021 
 
 

Vedlegg 
Oppsummering av regnskapsrevisjon for Hvaler kommune 2020, datert 07.09 2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - sak 20/28 den 03.09 2020, ”Overordnet revisjonstrategi for 2020 – Hvaler kommune ”  

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-7 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Vi viser også til forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 
§ 3 og § 4 om kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon og for forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen 
og påse at dette foregår etter gjeldende revisjonsstrategier, og bestemmelser i lov og 
forskrift. 
 
Revisjonen har utarbeidet et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2020.  Formålet 
med dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte 
revisjonshandlinger, og resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2020.  
Tidligere (i 2020) har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonstrategi for kontrollutvalget 
for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Hvaler kommune og 
hvordan ressursene er fordelt. Det vises til sak 20/28 i kontrollutvalget den 03.09 2020.   
Det ble i den redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og 
vesentlighetsvurdering samt spesifikke fokusområder 

Vurdering 
Østfold kommunerevisjon vil i møte redegjør for utførte revisjonshandlinger for året 2020 og 
resultater av disse kontrollene.  
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Sekretariatets gjennomgang av oppsummeringsnotat viser at revisjonen fokusområder som 
ble omtalt i saken om revisjonsstrategien for 2020 er i all hovedsak fulgt opp gjennom 
årsoppgjøret og ved interimsrevisjon, og er omtalt i oppsummeringsnotatet. Fokusområdet 
offentlige anskaffelser ble nevnt i revisjonsstrategien som et fokusområde, men er ikke 
omtalt særskilt i oppsummeringsbrevet. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens oppsummering av utført 
regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, til orientering 
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OPPSUMMERING REGNSKAPSREVISJON 
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1 Formål 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, jf. 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 24-2, 24-9 og 23-2 samt Forskrift 

om kontrollutvalg og revisjon § 3. Formålet med denne rapporten er å gi en samlet 

oppsummering av revisjonshandlinger og funn i revisjonsåret 2020 for Hvaler kommune. 

 

Tidligere har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonsstrategi for kontrollutvalget for å vise 

hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Hvaler kommune og hvordan 

ressursene er fordelt. Det vises til sak 20/28 i kontrollutvalget den 03.09.2020, hvor det ble 

redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og vesentlighetsvurdering 

for regnskapsrevisjon på oppdraget. 

 

Regnskapet er av revisjonen inndelt i områder. Dette er gjort for å systematisere arbeidet og 

kunne foreta en konkret risikovurdering og velge hensiktsmessige revisjonshandlinger for å 

redusere risiko for vesentlige feil i regnskapet. I det følgende vil vi gi en kort oppsummering av 

de viktigste funnene i løpende revisjon av regnskapet samt årsoppgjørsrevisjon. 

 

 

2 Regnskapsavleggelse 

Hvaler kommunes regnskap ble avlagt den 05.03.2021 av kommunedirektør og økonomisjef.  

Regnskapet er korrigert i etterkant med hensyn til enkelte poster som er avdekket gjennom 

årsoppgjøret. Nytt regnskap er mottatt 10.05.2021. 

Kommunedirektørens årsberetning er datert 26.05.2021, og mottatt 19.05.2021. 

Dokumentet «uttalelsen fra ledelsen» mottatt 05.05.2021. Erklæringen er gitt uten 

tilleggsopplysninger. Revisors endelige beretning er avgitt 19.05.2021, etter foreløpig avgitt 

beretning datert 15.04.2021. Fullstendig årsregnskap var på dette tidspunkt ikke avgitt av 

kommunedirektøren og årsberetning var ikke utarbeidet.  

 

Konklusjon av utført revisjonsarbeid i Hvaler kommune:  

Det vises til revisors beretning der det fremgår at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til 

Hvaler kommune per 31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet 

per denne dato i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  

 

Revisjonen har hatt utstrakt kommunikasjon med kommunens organisasjon i forbindelse med 

årsoppgjør. Det har vært åpen dialog mellom revisjonen og kommunen. Revisjonen opplever 

at det er en konstruktiv og ryddig dialog med kommunen.  
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Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

OPPSUMMERING REGNSKAPSREVISJON 
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3 Oppsummering 

Nedenfor gir vi en oppsummering av revisjonshandlinger og funn som vi ønsker å kommentere 

nærmere: 

 Driftsmidler 

Driftsmiddel er et formuesobjekt (fysisk eller immaterielt). Varer og tjenester som, etter 

gjeldende regelverk, kan klassifiseres som investering bokføres i investeringsregnskapet og 

skal aktiveres. Det må også foretas avskrivninger for å vise verdiforringelse. 

 

Det er foretatt bilagskontroll i forbindelse med attestasjon av mva-kompensasjon. Test av 

kommunens egenkontroll er foretatt for å bl.a. påse at inngående fakturaer er gjenstand for 

arbeidsdeling ved attestasjon og anvisning. Videre har revisjonen kontrollert årets 

avskrivninger og aktiveringer sett opp mot investeringsregnskapet og de regler og standarder 

som gjelder i kommunalt regnskap. Dette innebærer blant annet korrekt valg av 

avskrivningsperioder, korrekt avskrivningsgrunnlag og korrekt regnskapsføring på prosjekter i 

investeringsregnskapet.  

 

Avstemminger og tester av sluttregnskapet er gjennomført som planlagt og det er ikke funnet 

indikasjoner på vesentlig feil i balansen eller investeringsregnskapet. Avskrivningsplanen blir 

fulgt. Det er ikke avdekket vesentlige feil ved bilagskontroller gjennom året, som ikke er rettet. 

Vesentlige budsjettavvik anser vi å være tilfredsstillende redegjort for i kommunens 

årsberetning. 

 Finans 

Kommuner har ansvar for å ha en forsvarlig økonomiforvaltning. Det er utført test av at 

kommunens egenkontroll er foretatt på opptak av lån og om finansrapportering er foretatt i 

henhold til gjeldende regelverk og eget reglement. Videre er finansområdet grundig 

gjennomgått ved kontroll av aksjer og andeler, vurderinger, utlån og innlån, renter og avdrag, 

samt bruk og avsetning til fond. Det er også foretatt kontroll av balansekonti. 

 

Det var enkelte feil som ble oppdaget under kontroll på dette området, men de mest vesentlige 

har blitt korrigert under avslutningen av årsoppgjøret 2020: 

 Manglende aktivering av Borg Havn-aksjene. 

 Nedskrivning av diverse aksjeposter til gjenstående bokført verdi. 

 Manglende dokumentasjon vedr. bundne fond. 

 

Utover det som er fulgt opp med kommunen og korrigert, er det ikke funnet vesentlige avvik. 

 

Slik det fremkommer av revisjonsberetningen i avsnittet «Andre forhold», skal 

minimumsavdrag beregnet etter kommunelovens § 14-18 være betalt innen 31.12. Hvaler 

kommune hadde utgiftsført, men ikke betalt kr 1 964 759 i avdrag på langsiktig gjeld. Forholdet 

ble også omtalt i note 10 til årsregnskapet.  
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 Innkjøp 

Kommuner kjøper varer og tjenester fra ulike leverandører. På innkjøpsområdet er det foretatt 

analytiske kontrollhandlinger samt stikkprøvekontroller i forbindelse med attestasjon av mva-

kompensasjon. Det er også utført test av kontroll på attestasjon og anvisning av inngående 

fakturaer (også kalt «dobbel signatur») og overordnet kontroll av bilag før overføring til 

regnskapet (dette kalles «kontroll-steget»). I tillegg er det foretatt kontroll av balansekontoer, 

som for eksempel leverandørgjeld. 

  

Det er utført mange substanskontroller på området i forbindelse med attestasjon av mva-

kompensasjon og i årsoppgjøret. Revisors kontroller har ikke avdekket vesentlige feil eller 

mangler.  

 Likvid 

En kommune er likvid dersom den kan innfri betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller. 

Likviditetsstyring er viktig for kommunens daglige drift og investeringer. 

Det er utført test av kommunens egenkontroll på remittering1 og avstemming av bankkontoer. 

Alle bankkonti er avstemt mot ekstern dokumentasjon revisjonen har innhentet.  

 

Revisors kontroller har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler.  

 Lønn 

Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter og pensjon er den største utgiftsposten i 

kommuneregnskapet. Det er utført test av kontroll på utbetaling av lønn, inn- og utmelding av 

pensjonskassene, samt avstemming av pensjon. Det er også foretatt analytiske 

kontrollhandlinger. Kontroll av balanseposter for pensjon, feriepenger, sykepenger, 

arbeidsgiveravgift og skattetrekk er gjennomgått.  

 

Det er gjort mange substanshandlinger i årsoppgjøret. Kommunen har egne avstemminger og 

kontroller på området. Oppdagede feil er korrigert. Det er ikke avdekket vesentlige feil eller 

mangler. 

 Merverdiavgift 

Kommunen er omfattet av to ulike regelverk. Lov om merverdiavgift(merverdiavgiftsloven) og 

Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv (mva-

kompensasjonsloven). Det er utført test av kontroll på avstemming av mva-kompensasjon, 

dobbel signatur og kontroll-steget i fakturabehandlingen. Videre utføres det detaljkontroll på 

håndtering av mva ved utfakturering og analytisk kontroll på innrapportert ordinær mva for hele 

året mot grunnlaget i regnskapet. Ved attestasjon av mva-kompensasjon, har revisor 

kontrollert balanseverdier og bokføring i drifts- og investeringsregnskapet. 

 

Revisors kontroller har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler. 

 

 

                                                      
1 Remittering vil si at kommunen betaler regninger fra regnskapsprogram ved å overføre en liste med fakturaer til et venteregister i 

banken. Regnskapsprogrammet produserer en forfallsliste som overføres til nettbanken for godkjennelse. 
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 Områdeovergripende 

Revisjonen gjennomfører en del handlinger i løpet av året og i årsoppgjøret som omfatter 

kommunens regnskap på et overordnet nivå. Det omfatter blant annet kontroll av 

kommunedirektørens budsjettforslag, vedtatt budsjett, budsjettendringer, 

regnskapsavleggelse, økonomiske sammenhenger og pliktige regnskapsskjemaer. 

Det er utført test av kontroll på budsjettendringer og tertial- og årsrapportering til politikerne. 

 

Det er ikke avdekket vesentlige feil på dette området. Nødvendige rettelser/etterposteringer er 

foretatt. 

 Overføring 

Gjennom inntektssystemet fordeler staten såkalte frie inntekter til kommuner. Frie 

inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av 

kommunesektorens samlede inntekter. Overføringsutgifter består av sosiale utlån og utlån fra 

næringsfond m.m. 

 

Det er utført test av kontroll på sosial hjelp og -utlån samt foretatt analytiske kontrollhandlinger. 

Det er også foretatt avstemminger på balansekontoer. Det er i tillegg gjort 

avstemmingskontroll av skatteinntekter og rammeoverføringer mot prognosemodell fra KS. 

 

Det er utført substanskontroller i årsoppgjøret som ikke har avdekket vesentlige feil eller 

mangler. Større budsjettavvik på overføringsområdet er redegjort for i årsberetningen. Det er 

utført attestasjonsoppgaver som viser at kommunen har god prosjektstyring vedrørende 

tilskudd. 

 Salg 

Området består av mange typer inntekter for eksempel husleie, barnehagebetaling, betaling 

for hjemmehjelp, kommunale gebyrer etc. 

 

Det er utført test av kontroll på fakturering av kommunale gebyrer og vi har deltatt på årlig 

selvkostkalkyle-møte. Vi har også foretatt analytiske kontrollhandlinger, og kontroll av balanse. 

Selvkost er særskilt kontrollert ved årets slutt med hensyn på avslutning av regnskap på hver 

funksjon innenfor selvkost, saldering mot fonds og tilførsel av renter til fonds. 

 

Kontrollhandlingene gir ingen indikasjoner på feil. Det er eldre selvkost-fond på avløp, feiing, 

og slam. Dette er påpekt i revisjonsberetningen under avsnittet «Andre forhold». 

 Skatt 

Kommunen har skatteplikt for avfallstjenester knyttet til næringsavfall, og for 

husholdningsavfall fra andre enn kommunens egne innbyggere.  

 

Det er skilt ut den delen av renovasjonsvirksomheten i kommunen som håndterer slikt 

næringsavfall. Kommunen har stipulert en forholdsmessig fordeling mellom næringsavfall og 

selvkost fra kommunens innbyggere. 

 

Kommunen leverer skattemelding, med næringsoppgave, for å dokumentere skattebelastning 

for økonomisk overskudd av næringsavfall.  
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Revisjonens kontroller har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på området. 

Skattemeldingen for 2020 er attestert uten merknader.  

 Etterlevelseskontroll  

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er, innenfor en begrenset ressursramme, å 

forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak 

på økonomiområdet.  

 

Det er foretatt en risiko og vesentlighetsvurdering der revisor konkluderte med at området 

offentlige anskaffelser ble valgt til kontroll. 

 

Det er skrevet en uttalelse om at vi ikke er blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å 

tro at Hvaler kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd regelverk og bestemmelsene i de 

interne rutinene som gjelder bruk av anskaffelsesprotokoll.  

 Attestasjoner 

Revisjonen utfører løpende attestasjonsoppgaver som gjelder tilskudd kommunen har mottatt 

og hvor det er krevd rapportering på bruk av midler. I mange tilfeller er tilskuddet formet som 

et prosjekt hvor kommunen dokumenterer utgifter og inntekter i prosjektet. I tillegg finnes det 

ulike ordninger der kommunen krever refusjon for medgåtte utgifter, og hvor det er krav til 

bekreftelse fra revisjonen. 

 

Vi har levert til sammen 17 revisjonsuttalelser vedrørende tilskudd kommunen har 

rapporteringsplikt på som fordeler seg på 12 revisjonsuttalelser etter ISA 8002, og 5 

revisjonsuttalelser etter ISRS 44003. 

 

Av de mest vesentlige kan vi nevne: 

 Rapportering av antall psykisk utviklingshemmede 

 Ressurskrevende tjenester 

 Skattemeldinger for merverdiavgiftskompensasjon 

 Koronatilskudd til vedlikehold og rehabilitering 

 Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg. 

 Henvendelser 

I tillegg til revisjon av årsregnskapet, attestasjoner og etterlevelsesrevisjon mottar vi løpende 

større og mindre henvendelser fra kommunen gjennom året. Vi gjennomfører møter der det er 

hensiktsmessig, og vi gir skriftlige tilbakemeldinger.  

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 07.09.2021 

 

 

 

 

                                                      
2 Standard” Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål. 
3 Standard” Avtalte kontrollhandlinger” 

Jolanta Betker (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 
Jostein Ek (sign.) 

revisor 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 23.09.2021 21/32 

 

Overordnet revisjonstrategi 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 

 
 
Fredrikstad, 09.09.2021 
 
 
 

Vedlegg 
Overordnet revisjonstrategi for Hvaler kommune 2021, datert 07.09 2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Den overordnede revisjonsstrategien omfatter regnskapsrevisjon av årsregnskapet for 2021.  
Revisor skal, i henhold til standard ISA 3001, utarbeide en overordnet revisjonstrategi som 
beskriver revisjonens innhold, når den skal utføres og angrepsmåte. I tillegg skal strategien gi 
veiledning for utarbeidelsen av revisjonsplanen.  
 
Planleggingen skal omfatte alle oppdrag, enheter og områder, og bidra til at risikoområder blir 
avdekket så tidlig som mulig og viet nødvendig oppmerksomhet slik at det utføres effektive og 
rasjonelle revisjonshandlinger i tilstrekkelig omfang. Videre skal planleggingen bidra til å sikre 
de nødvendige ressurser og en god oppgavefordeling. 
 
Formålet med en overordnet revisjonstrategi, er også å vise kontrollutvalget hvordan 
revisjonen vurderer revisjonsoppgavene knyttet til kommunen. Strategien tar utgangspunkt i 
revisjonens erfaring, og eventuelle endringer i risikobilde for de enkelte 
oppdragene/revisjonsområdene. Revisor redegjør i dokumentet også for hvilke 
fokusområder som legges til grunn i 2021.  
 

 
1 Planlegging av revisjon av et regnskap 
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Det legges til grunn at arbeidet skal gjennomføres i henhold til forskrift om revisjon, 
revisjonsstandarder og revisjonsmetodikk. Funn som er av vesentlig betydning for 
risikovurderingen rapporteres fortløpende slik revisjonsforskriften tilsier. 

Vurdering 
Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg (§ 3) påse at regnskapsrevisjonen 
fungerer på en betryggende måte. Det betyr at revisjonen skal planlegge, gjennomføre og 
rapportere slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever. 
I tråd med dette har revisjonen fremlagt en overordnet revisjonstrategi for Hvaler kommunes 
årsregnskap for 2021. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta presentasjonen av overordnet 
revisjonstrategi for 2021 til orientering. 
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1 Formål 

Rammene for revisjon av kommuner er hjemlet i kommunelovens kapittel 24. Revisjonen skal planlegge, 

gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og god kommunal 

revisjonsskikk.  

 

Revisjonen skal avgi en revisjonsberetning til kommunestyret der revisor skal uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 

b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og for-

skrift 

c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 

d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet 

e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger 

om vesentlige budsjettavvik. 

 

Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold som revisor mener det er nødvendig å opplyse om 

i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

Videre skal revisjonen utføre forenklet etterlevelseskontroll, der regnskapsrevisor skal se etter om kom-

munens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal, i henhold til standard ISA 3001, utarbeide en overordnet revisjonsstrategi som beskriver 

revisjonens innhold, når den skal utføres og angrepsmåte. I tillegg skal strategien gi veiledning for utar-

beidelsen av revisjonsplanen.  

 

Planleggingen skal omfatte alle oppdrag, enheter og områder, og bidra til at risikoområder blir avdekket 

så tidlig som mulig og viet nødvendig oppmerksomhet slik at det utføres effektive og rasjonelle revisjons-

handlinger i tilstrekkelig omfang. Videre skal planleggingen bidra til å sikre de nødvendige ressurser og 

en god oppgavefordeling. 

 

2 Kommunens virksomhet 

Kommunen er forvalter av fellesskapets verdier og driften er regelstyrt og sterkt regulert. Kommunen 

har plikt å følge kommuneloven med tilhørende forskrifter, bokføringsloven samt skatte- og avgiftslov-

givning. I tillegg kommer særlover som eksempelvis lov om offentlige anskaffelser, offentlighetsloven, 

forvaltningsloven og personvernloven.  

 

Østre Viken kommunerevisjon2 har revidert kommunens regnskap over lang tid, og har opparbeidet 

seg god kunnskap om oppdraget.  

 

 

 

                                                      
1 Planlegging av revisjon av et regnskap 

2 Sammenslåing av selskapene Indre Østfold kommunerevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS fra januar 2020. 
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3 Karakteristiske trekk ved oppdraget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvaler kommune har vært gjennom en omorganiseringsprosess og det kan gjenstå noe arbeid med å 

få ferdig hele organisasjonskartet. Kommunen er organisert i 4 tjenesteområder i tillegg til stabsfunk-

sjoner. Når det gjelder «Rådmannens stab», opplyser kommunen at denne staben nå er splittet i tre, 

hvor økonomisjef, HR-sjef, og stabssjef rapporterer direkte til rådmannen. 

 

Rapportering til politisk nivå skjer hvert tertial. Rapporteringen viser avvik i forhold til de mål og  

premisser som er vedtatt i økonomiplan og årsbudsjett. Vesentlige avvik skal kommenteres særskilt. 

Det legges også inn prognose for resterende del av året.  

 

Årsregnskapet omfatter kommunens virksomhet. Kommunen deltar også i interkommunale selskap, 

og disse utarbeider egne regnskaper som blir revidert særskilt.  

 

4 Risikovurdering og vesentlighet 

Revisjonsstandard ISA 3153 inneholder krav for hvilke handlinger revisor skal utføre for å skaffe seg et 

grunnlag for å identifisere og anslå risikoer for vesentlig feil informasjon i regnskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser. 
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 Kommunens økonomiske resultater 

Tabellen nedenfor viser utvikling i kommunens økonomi. Tall i minus betyr inntekt/overskudd. 

 

Oppgitt sum investeringsbudsjett for 2021 er hentet fra 1. tertialrapport i år, da budsjettert beløp vil 

være gjenstand for endringer/justering i budsjettet (som følge av re-budsjetteringer gjennom året). 

Budsjettall for 2021 er derfor på generelt grunnlag foreløpige tall. 

 

Brutto driftsresultat viser en negativ utvikling i perioden med et negativt brutto driftsresultat i 2020 på 

nesten 14,3 mill. kr. 

Sum investeringer i perioden viser en relativt stor nedgang fra 2018 til 2019, mens de økte for 2020, 

og reduseres igjen i 2021. Hovedgrunnen til dette er at bygging av ny ungdomsskole ble utført i 2020 

og har blitt ferdig første halvår i 2021. 

Budsjett for 2021 er lagt opp til et tilsvarende nivå som tidligere år, med et estimert positivt netto drifts-

resultat på ca. 1,4 mill. kr.  

 

 Vurdering av kontrollmiljø og informasjonssystemet 

Kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter 

følges. Dette fremkommer av kommunelovens kapittel 25. Kommunedirektøren er ansvarlig for intern-

kontrollen og skal rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn 

minst en gang i året.  

 

Hvaler kommune bruker RiskManager for den etablerte internkontrollen. Revisjonen innhenter også 

kommunens bekreftelse og vurdering i forhold til misligheter og fullstendighetserklæring knyttet til  

regnskapsavleggelsen. 

 

Kommunen har et stort spekter med elektroniske informasjonssystemer. Det brukes i hovedsak kjente 

og godt innarbeidede systemer på økonomisiden. Hvaler kommune har ikke egen IT-avdeling og kjø-

per derfor tjenester fra Fredrikstad kommune. Revisjonens erfaring med Fredrikstad kommune (som vi 

også reviderer) på dette området er god. Revisjonen har etterspurt gyldige tjenesteavtaler for kommu-

nens kjøp av tjenester fra Fredrikstad. I 2021 er det mottatt samarbeidsavtale med Fredrikstad brann-

vesen og samarbeidsavtale med Fredrikstad kommune vedrørende innkjøp etter lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser.  

 

 

Tekst Regnskap            

2018

Regnskap             

2019

Regnskap         

2020

Budsjett        

2021

Driftsinntekter -456 667 321 -463 926 998 -470 861 697 -478 868 462

Driftsutgifter 446 938 814 480 428 201 485 131 211 476 620 968

Brutto driftsresultat -9 728 507 16 501 203 14 269 514 -2 247 494

Finanstransaksjoner 33 276 122 38 850 760 40 166 352 40 835 000

Netto driftsresultat -7 952 164 19 168 856 13 397 052 -1 412 494

Mer-/Mindreforbruk 8 022 061 0 0 0

Sum investeringer 102 361 249 74 812 923 165 349 373 114 786 000

Netto egenkapital (UB 

ekskl kapitalkonto)

104 712 423 87 334 443 75 668 096 budsjetteres 

ikke

Langsiktig gjeld 1 017 883 202 1 084 237 759 1 177 584 344 budsjetteres 

ikke

hvorav pensj.forpl. utgjør 463 193 345 489 314 665 467 237 192 budsjetteres 

ikke
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 Vesentlighet 

Regnskapsrevisjonen har som utgangspunkt å forhindre at regnskapet inneholder vesentlige feil. Før 

gjennomføringen av revisjonen må vi derfor gjøre oss opp en mening om hva som er en vesentlig feil. 

Vesentlighetsgrensen (ISA 320/ISA 450) vi kommer fram til er blant de faktorer som bestemmer om-

fanget av revisjonen. Foreligger det feil i regnskapet som har resultateffekt, skal disse vurderes opp 

mot en slik vesentlighetsgrense. Deretter må det vurderes om regnskapet kan godkjennes. 

 

«En feil er vesentlig dersom brukerne av regnskapet hadde tatt en annen beslutning dersom feilen 

ikke hadde vært der» (DnR)4. 

 

Vesentlighetsgrensen fastsettes med utgangspunkt i ett eller flere referanseverdier i regnskapet som 

antas å ha betydning for brukerne av regnskapet. I denne forbindelse benytter revisjonen også et pro-

fesjonelt skjønn i hvert enkelt tilfelle.  

 

En generell tommelfingerregel er at på oppdrag med lav toleransegrense for feil, settes en lav vesent-

lighetsgrense, noe som igjen tilsier at mer revisjonsarbeid må gjøres for at regnskapet kan godkjen-

nes. Motsatt, oppdrag der en høyere toleransegrense kan aksepteres, tilsier at omfanget av revisjons-

arbeidet kan reduseres. 

 

Vesentlighetsgrense er beregnet på grunnlag av avlagt regnskap 2020 og budsjett 2021.  

 

 Angrepsvinkel 

Revisjonen er avhengig av at kommunen selv har en tilfredsstillende intern kontroll for både inntekter 

og utgifter, eiendeler og gjeld for å kunne avgi en kvalifisert uttalelse om regnskapet. Rutiner kartleg-

ges på hvert område og kontrollene i rutinene skal testes i en treårsperiode dersom de inneholder 

nøkkelkontroller. Test av kontroller utføres i henhold til en rotasjonsplan. Vi bruker også revisjonsbevis 

som er innhentet ved tidligere test av kontroller gjennom såkalt rullering5.  

 

I tillegg vil revisor utføre substanskontroller som for eksempel analyser, bilagskontroll og kontroll av 

finanstransaksjoner. Detaljkontroller gjennomføres gjennom året og ved årsoppgjøret. Avstemmings-

kontroller foretas i årsoppgjøret på samtlige områder. 

 

Revisjonen har tilgang til kommunens digitale regnskap og øvrig dokumentasjon. 
 

 Områdevurdering 

 

Lønn 

Lønn utgjør ca. 60 % (inkl. sosiale utg.) av kommunens utgifter og omfatter en stor mengde transak-

sjoner. Det er et meget komplisert område med bl.a. bokføring av pensjonsutgifter.  

 

Innkjøp 

Kommunens regnskap inneholder mange transaksjoner som gjelder innkjøp av varer og tjenester. 

Elektronisk fakturahåndtering (skanning) bidrar til en kontrollerbar behandling i forhold til godkjenning 

                                                      
4 Den norske Revisorforening 

5 Rullering/rotasjon innebærer å undersøke hvorvidt tidligere etablerte kontroller fortsatt gjelder. Dersom de ikke er endret,  

   tester revisjonen i stedet andre kontroller som ikke er testet. 
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(tilhørighet), fullstendighet, periodisering og riktig beløp. Området omfattes også av tilskudd til private 

barnehager.  

 

Driftsmidler 

Anskaffelser ved investeringer skal håndteres ifølge samme bestemmelser som øvrige innkjøp (se 

ovenfor) samt lov om offentlige anskaffelser. Regnskapsføring i investeringsregnskapet avgrenses 

mot driftsregnskapet etter særskilte bestemmelser6.  

 

Finans 

Kommunen har et vedtatt økonomi- og finansreglement etter ny kommunelov, med tilhørende admini-

strativ rutine. Låneopptak er styrt av arbeidsdeling, budsjettvedtak og gjeldende finansreglement. Det 

rapporteres til politisk nivå sammen med tertialrapportering. Kommunen har ingen plasseringer. 

 

Overføringer 

Kommunens hovedinntekt kommer fra skatt og rammetilskudd, men dette er forutsigbare inntekter og 

kan følges opp ved analyse. Eiendomsskatt er en overføringsinntekt som utfaktureres sammen med 

kommunale gebyrer. Sykepengerefusjoner kommunen mottar er en annen vesentlig overføringsinntekt 

for kommunen hvert år, som genereres av innsendte krav om dette. En stor del av overføringsutgif-

tene er økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån).  

 

Salg 

Det aller meste av salgsinntektene håndteres gjennom fakturasystemet, og det er viktig at kommunen 

har en etablert internkontroll som bekrefter fullstendighet av inntektene. I tillegg finnes et antall mindre 

kontantsalgskasser i kommunen. Omsetningen derfra er ubetydelig i et vesentlighets-perspektiv, men 

må vurderes i et mislighetsperspektiv.  

 

Salgsområdet omfatter også selvkost. Kommunen håndterer dette i et særskilt system (Momentum).  

Tidligere kontroller viser god internkontroll på regnskapsføring ved årsavslutning med unntak av at det 

er noen gamle fondsmidler. Disse ble redusert i 2019 og 2020. Næringsavfall som er skattepliktig er 

skilt ut fra selvkost. 

 

Likvid 

Området er regulert av formelle disposisjonsmyndigheter i gjeldende bankavtale og kommunens  

håndtering preges av arbeidsdeling. Det knytter seg imidlertid alltid en viss grad av mislighetsrisiko til 

likvider, jfr. som nevnt ovenfor om kontantsalgskasser. Revisor er pålagt gjennom ovennevnte ar-

beidsstandarder for regnskapsrevisjon å arbeide for å forebygge misligheter i kommunens regnskap, 

herunder underslag av kontanter. 

 

Merverdiavgift 

Området inkluderer både ordinær merverdiavgift(mva) ved kommunens salg og innkjøp av varer og 

tjenester i henhold til merverdiavgiftsloven, samt kommunens kompensasjon av inngående merverdi-

avgift i henhold til egen lov og forskrift. Lov- og forskriftsverk rundt dette er komplekst men våre fak-

turakontroller har vist at kommunen gjør få feil.  

 

Det foreligger allikevel en risiko for vesentlige feil ved spesielle temaer som utleie til andre, bruksend-

ringer og utbyggingsavtaler. Kommunen har etablert en internkontroll i form av en sjekkliste der det 

signeres for gjennomgang av fokustemaer ved hver termin for innlevering av kompensasjonskrav. 

Sjekklisten omfatter også skillet mellom ordinær mva og mva-kompensasjon. 

                                                      
6 Standard KRS nr 4 fastsatt av forening for god kommunal regnskapsskikk. 
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Kommunen har en oversikt, med pliktig dokumentasjon, over tilrettelagte boliger der de krever kom-

pensasjon for utgiftsført mva. Videre gjennomgår kommunen jevnlig bygg for eventuelle endringer 

som krever behov for justering.  

 

Områdeovergripende 

Kommunens rapportering til politisk miljø, budsjett, budsjettendringer, sentral håndtering av IKT samt 

selve regnskapsavslutningen er noe av det som revisjonen kontrollerer under områdeovergripende.  

Tidligere tester viser at kommunen har etablert god internkontroll på avviksrapportering og budsjett-

endringer. Regnskapsavslutningen preges av spesielle føringer med vesentlige beløp.  

 

Skatt 

Kommunen har skatteplikt på inntekter knyttet til kommunens avfallshåndteringstjenester som utføres i 

et marked (for andre kommuner og/eller næringsavfall). Dette medfører at tjenesten må regnskaps-

messig skilles ut og rapporteres på særskilt. 

 

Kommunen har skilt ut og rapporterer særskilt om dette. Revisjonen foretar en fullstendig gjennom-

gang av det som kommunen rapporterer i denne forbindelse, og kontrollerer dette i sin helhet mot 

regnskapsført grunnlag, slik at skatteberegningen blir presis. 

 

 

5 Fokusområder 

 lønn og sosiale utgifter 

 refusjoner 

 salgsinntekter 

 budsjett 

 merverdiavgift 

 finansrapportering 

 opptak av lån 

 selvkost 

 skatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27



Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 

 

/9 

6 Gjennomføring og ressurser 

Revisjonsperioden strekker seg fra mai til april året etterpå. Nedenstående tabell viser fasene i revi-

sjonsprosessen.  

 

Regnskapsrevisjon 2021 

    mai juni juli aug sep okt nov des jan feb mar apr 

1. Planlegging                         

2. Kartlegging, testing av kontroller                         

3. Substanshandlinger                         

4. Årsoppgjørsrevisjon                         

5. Attestasjoner                         

 

Revisjonsteamet består av: 

 Jolanta Betker, oppdragsansvarlig revisor 

 Jostein Ek, kontaktperson/kommuneansvarlig 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 07.09.2021 

 

 

 

 
Jolanta Betker (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 

Jostein Ek (sign.) 

revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/80 
Dokumentnr.: 45 
Løpenr.: 146579/2021 
Klassering: 3011-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 23.09.2021 21/33 

 

Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr. 1 485 320.-, 
godkjennes 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 
 
Fredrikstad, 18.06.2021 
 
 
 

Vedlegg 
1. Forslag og sammenstilling av samlet budsjettoppsett for kontrollarbeidet for 2022 for 

Hvaler kommune. 
2. Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF – tilskudd 2022 
3. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Budsjett for Hvaler kommune - 2022, datert 03.09 

2021  
4. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Samlet budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2024 

for Østre Viken Kommunerevisjon IKS, datert 16.06 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon - FOR-2019-06-17-904 
 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Hvaler kommune, vedtatt av kommunestyret 

12.05 2016. 
 

Saksopplysninger 
I henhold til nye forskrift om kontrollutvalg og revisjon (ikrafttredelse fra konstituerende møte 
ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023) nærmere bestemt § 2, «Kontrollutvalgets rolle i 
fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet», skal kontrollutvalget utarbeide forslag til 
budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. I kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal 
kontrollutvalgets egen drift, kjøp av sekretariats- og revisjonstjenesten innarbeides. 
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Vurdering 
Kontrollutvalgets godtgjørelser og driftsutgifter 
Til kontrollutvalgets egen drift er det innarbeidet godtgjørelse til leder og møtegodtgjørelse til 
øvrige medlemmer i tråd med reglement for godtgjørelse til folkevalgte for Hvaler kommune.   
Budsjettforslaget til kontrollutvalgets egen drift bygger på en normal møteaktivitet på seks 
møter i 2022. I forslaget er det foreslått følgende: 

 kr. 20 000.- til kurs/opplæring,  
 kr.   3 700.- til medlemskontingent (Forum for kontroll og tilsyn),  
 kr.   2 000.- til servering i forbindelse med avholdelse av utvalgets møter, og  
 kr.   2 000.- til skyss og kostgodtgjørelse.  

 

Budsjettforslaget for kontrollutvalget 2022 utgjør samlet kr. 75 000.-, som er en økning på  
3 % sammenlignet med 2021.(se vedlegg 1.) 
 
Østfold kontrollutvalgssekretariat 
I henhold til samarbeidsavtalen som er vedtatt i samtlige eierkommuner, skal 
representantskapet behandle og vedta budsjett og økonomiplan for oppgavefellesskapet. 
Representantskapet har i møte den 27. august 2021 vedtatt budsjettet for 2022. I henhold til 
budsjettvedtaket og selskapets vedtekter (fordelingsnøkkel) vil Hvaler kommune sin 
tilskuddsandel utgjøre kr. 298 120.- for 2022. Sekretariatets budsjett medfører en 
kostnadsøkning på 2,8 % sammenlignet med budsjett for 2021. (se vedlegg 2.) 
 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS  
For interkommunale selskaper (IKS) som Østre Viken kommunerevisjon er organisert som, 
er det selskapets representantskap som endelig vedtar budsjettet (jf lov om interkommunale 
selskaper § 18).  
 
Styret og representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon IKS har avholdt sine 
budsjettmøter i henholdsvis 22. juni og 20. august 2021. For budsjettåret 2022 er Hvaler 
kommunes andel beregnet og vedtatt til kr. 1 112 000.-. Budsjettandelen medfører en økning 
på 4,6 % i honorarsatsene fra 2021 til 2022.  
Sekretariatet viser for øvrig til revisjonens kommentarer til budsjettforutsetningene i vedlegg 
3 og 4.   
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2022 
 Kontrollutvalget:    kr.      75 000.- 
 Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF: kr.    298 120.- 
 Østre Viken kommunerevisjon IKS kr  1 112 000.- 
      Samlet Sum:     kr. 1 485 320.- 
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2022 innebærer en økning på 4,2 % i 
forhold til budsjettet for 2021. 
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget godkjenner forslaget til budsjett for kontrollarbeid 
for 2022. Budsjettforslaget oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i 
”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon”. 
 
 
 

30



Hvaler kommune Vedlegg 1

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2022

Kontotekst Forslag 2022 Budsjett 2021 Endring i % Regnskap 2020 Merknader
Godtgjørelelse leder - fast godtgjørelse kr  6 500,00 kr  6 500,00 0,65 % av ordførers lønn
Møtegodtgjørelse medlemmer (inkl. leder) kr  35 000,00 kr  35 000,00 kr  37 995,00 kr. 1 235.-  per møte
Tapt Arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift kr  5 500,00 kr  5 500,00 kr  5 357,00 14,1% av godtgjørelsen
Sum lønn kr  47 000,00 kr  47 000,00 kr  43 352,00

Representasjon/servering kr  2 500,00 kr  2 500,00 kr  1 592,00
Kurs og opplæring kr  20 000,00 kr  18 000,00 kr  14 010,00
Forum for kontroll og tilsyn kr  3 700,00 kr  3 500,00 kr  3 500,00 Kontingent
Skyss og kostgodtgjørelse kr  2 000,00 kr  2 000,00 kr  -
Sum driftsutgifter kr  28 200,00 kr  26 000,00 kr  19 102,00
Samlet sum Kontrollutvalget kr  75 200,00 kr  73 000,00 3,0 kr  62 454,00
Kjøp av sekretariattjenester (ØKUS) kr  298 120,00 kr  290 000,00 2,8 kr  284 000,00 Kommunens andel av ØKUS samlede budsjett

Kjøp av revisjonstjenester (ØKR) kr  1 112 000,00 kr  1 062 600,00 4,6 kr  1 105 000,00 kommunens andel av ØKR samlede budsjett

Sum for hele kontroll- og tilsyn kr  1 485 320,00 kr  1 425 600,00 4,2 kr  1 451 454,00 Inkluderer KU, ØKR og ØKUS

31



Vedlegg 2

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF- budsjett 2022

1/3 per kommune
 (fast beløp) Stipulert forbruk Sum

Fredrikstad kr  124 622,00 kr  420 218,00 kr  544 840,00
Sarpsborg kr  124 622,00 kr  317 418,00 kr  442 040,00
Moss kr  124 622,00 kr  384 238,00 kr  508 860,00
Halden kr  124 622,00 kr  215 132,00 kr  339 754,00
Råde kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Hvaler kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Indre Østfold kr  124 622,00 kr  384 238,00 kr  508 860,00
Rakkestad kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Våler kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Marker kr  124 622,00 kr  152 938,00 kr  277 560,00
Skiptvet kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
SUM kr  1 370 842,00 kr  2 741 672,00 kr  4 112 514,00

Budsjettet for 2022 skal gå i balanse og kostnadene fordeles på eierkommunene etter en 
fastsatt fordelingsnøkkel.
Tilskudd fra kommunene fremkommer slik at kostnadene fordeles som følger:

-          1/3 av kostnadene fordeles likt kommunene imellom (fast beløp)
-          2/3 av kostnadene fordeles etter medgått tid.

Vedrørende fordelingsprinsippet  vises det til kommunestyrenes behandling av samarbeidets opprettelse, 
og til samarbeidets vedtekter (§ 5).
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Vedrørende fordelingsprinsippet  vises det til kommunestyrenes behandling av samarbeidets opprettelse, 
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Budsjett 2022 
 

Hvaler kommune 
- Basert på vedlagt budsjett for selskapet 

- Vedtatt i Øvkrs styre, 22.06.2021 
- Vedtatt i Øvkrs representantskap, 

20.08.2021 
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BUDSJETT 2022 – HVALER KOMMUNE  

Administrasjonen har utarbeidet forslag til budsjett for Østre Viken kommunerevisjon IKS (Øvkr).  
Budsjettet ble behandlet i styremøte 22.06.2021 og vedtatt i representantskapet 20.08.2021, Sak 
9/21 - Budsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025. 
 
Vedtak:  
Drifts- og investeringsbudsjett for 2022, samt økonomiplan for årene 2022 -2025, vedtas. 
 
Etter selskapsavtalen skal Øvkr utføre eierkommunenes lovpålagte revisjonsoppgaver. 
Selskapsavtalens punkt 2 har følgende bestemmelse: 
 
 «Deltakerkommuner betaler sin andel av pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter 
folketall. For øvrig fakturerer selskapet for leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt 
medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag». 
 
I budsjettet er pensjonskostnader inkludert i timeprisen, men ved fakturering vil de enkelte 
kommunenes pensjonskostnader synliggjøres. Budsjettert pensjonskostnad for Hvaler kommune, 
fordelt på grunnlag av eierandel (1,50%), er kr 35 479. 
 
Grunnleggende forutsetninger for budsjetteringen er: 

 Revisjonen skal ha nødvendig størrelse, og faglig kompetanse, til å dekke eiernes normale 
behov for revisjonstjenester. 

 Kompetansen skal vedlikeholdes i samsvar med lov og avtaler, og spesialiseres i forhold til de 
særlige krav som stilles til kommunal sektor. 

 Virksomheten skal drives sparsommelig og til selvkost. 
 
Budsjettet for 2022 viser en samlet overføring fra deltakerkommunene på kr 19 910 000. Det er en 
liten reduksjon fra budsjett 2021. Det er også budsjettert med andre inntekter på kr 1 400 000 som 
skal faktureres særskilt, og inngår i «Salgsinntekter» og «Andre driftsinntekter» i budsjettskjemaet 
(samlet budsjett vedtatt av styre og representantskapet). 
 
Reduksjonen i overføringer fra deltakerkommunene har grunnlag i: 

 reduksjon eller uendret antall timer for regnskapsrevisjon i enkelte store kommuner grunnet  
effektivisering av revisjonshandlinger. Det er en betydelig reduksjon i antall arbeidstimer 
tross nye revisjonsoppgaver. 

 økning av forvaltningstimer i enkelte mindre kommuner ( fra tidligere Indre Østfold 
kommunerevisjon IKS). Kommunene hadde en annen finansieringsmodell tidligere, og 
forvaltningstimer var noe underbudsjettert.  

 
Det er budsjettert med bruk av fond med kr 586 541. 
 
 
 
 
 
 
 

35



 
 
 

 

Østre Viken  kommunerevisjon iks  3 
 

Kommunens andel av samlet overføring fra kommuner:  
Hvaler kommune Budsjett 2022 Budsjett 2021 Budsjett 2020 Budsjett 2019 
Samlet overføring fra kommunen        1 112 000         1 062 600         1 105 000         1 111 497  
for regnskap og forvaltningsrevisjon     
Regnskapsrevisjon inkluderer:    

 

kommuneregnskap, attestasjoner     

fellesråd, menigheter, legater m.m      
henvendelser, etterlevelsesrevisjon     

 
Hvaler kommune -oversikt timer forvaltning  Antall  
Forvaltningsrevisjoner               300  
Eierskapskapskontroll                 60  
Oppfølgingsrapporter                 60  
Administrasjon                 30  

Sum timer                450  

 
Planlagt timeforbruk:  

 For forvaltningsrevisjon er det planlagt noe større timeforbruk enn tidligere år grunnet 
oppfølgingsrapporter og eierskapskontroll. 

 For regnskapsrevisjon vurderes timeforbruket årlig og er tilpasset kommunens behov og en 
betryggende revisjon.  
 

  
Dersom Øvkr får andre inntekter i løpet av året, uten å måtte øke bemanningen, vil inntekten 
fremkomme som et positivt resultat ved årets slutt. Representantskapet (ordførere) vedtar hvordan 
årets resultat skal disponeres. 
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østfold kommunerevisjon iks  1 

Rolvsøy 
16.06.2021 

 

    

Budsjett 2022 
 

Økonomiplan 2022-2025 
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1 BUDSJETTPROSESSEN 

Kontrollutvalgets budsjett 
Iht §2 i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for 
kontroll i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 
tredje ledd til kommunestyret. Østfold kontrollutvalgssekretariat utarbeider forslag til budsjett for 
kontrollutvalgene som inkluderer revisjonens, sekretariatets og kontrollutvalgets kostnader. Disse 
blir behandlet i de respektive kontrollutvalgene i første møte over sommeren. 
 
 
Østre Viken kommunerevisjon (Øvkr) budsjett 
Iht Lov om interkommunale selskaper §18 er det representantskapet som vedtar selskapets budsjett, 
etter innstilling fra styret. Det samsvarer med §2 i Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for interkommunale selskaper. Årsbudsjettet skal gi et realistisk bilde av virksomheten. 
 
Budsjettet er innarbeidet i obligatorisk budsjettskjema for hhv. drift- og investering og viser samlet 
overføring fra eierkommunene samt andre inntekter. 
 
 
Budsjetteringsmodellen 
Østre Viken kommunerevisjon er et sammenslått selskap, fra 01.01.2020, som består av tidligere 
Østfold kommunerevisjon og Indre Østfold kommunerevisjon. Disse selskapene hadde ulik 
finansieringsmodell. 
 

Selskapsavtalen, har i pkt. 2, en bestemmelse om at «Deltakerkommuner betaler sin andel av 
pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter folketall. For øvrig fakturerer selskapet for 
leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag. 
Selskapet skal operere med en timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til å gå med 
overskudd (selvkostprinsipp)». Dette er ivaretatt i budsjettet. 

 
I budsjett for de enkelte kommuner vil timer for revisjon av kommuneregnskapet og timer til 
forvaltningsrevisjon samt eierskapskontroll synliggjøres slik at omfanget blir tydelig. Behovet for 
spesifikasjon av timeforbruket har sammenheng med fokuset på utgiftsnivået på de samlede 
regnskapsrevisjonstjenestene. 
 
Planlagte timer fastsettes som i tidligere år ut fra revisors skjønn for å sikre 
betryggende revisjon. Det er hensyntatt ytterligere reduksjon av utgifter, inntekter, effektivisering 
samt endringer i kommuneloven som krever flere revisjonshandlinger. 
 

2 BUDSJETTFORUTSETNINGER 

Selvkost 
Øvkr driftes etter selvkostprinsippet. Det betyr at utgifter, i samsvar med budsjett, skal dekkes inn av 
deltakerkommunene. Det er to hovedposter på utgiftssiden: Lønn og sosiale utgifter (87%) og kjøp av 
varer og tjenester (13%).  
 
Øvkr har ikke som formål å gå med overskudd. Dersom Øvkr i løpet av året har ledige ressurser og får 
mulighet til å påta seg tilleggsoppdrag kan det gi et positivt regnskapsmessig resultat. Det er 
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representantskapet som ved godkjenning av årsregnskapet, disponerer eventuelle ekstra inntekter 
som enten kan avsettes til Øvkrs frie fond eller tilbakebetales til eierkommunene. 
 
Normal drift 
Forutsetningen for budsjettet er normal drift. Øvkr har en detaljert oppfølging av påløpte timer. 
Tilleggsoppgaver utover ordinære revisjonshandlinger som kommunen har bestilt eller er varslet om, 
kan bli tilleggsfakturert hvis det går ut over planlagt timebudsjett. 
 
Revisjonsfaglig 
Ledelse og medarbeidere arbeider kontinuerlig med forbedringer og videreutvikling av 
tjenestespekteret, både for forvaltnings- og regnskapsrevisjon, og i egen administrasjon. 
Medarbeiderne i Øvkr har alle relevant høyere utdanning, gjennomfører årlig lovpålagt faglig 
etterutdanning og har bred revisjonserfaring. Også i 2022 vil vi ha fokus på flere 
samarbeidsprosjekter mellom forvaltnings- og regnskaps seksjonen. Kompetansen i seksjonene 
utfyller hverandre og samarbeidet vil ytterligere heve kvaliteten på de samlede tjenestene. 
 
Vi bruker analyseverktøyet Idea, innenfor både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. 
Forventningene til verktøyet har innfridd både ift presisjon og datamengder som kan analyseres 
automatisert og effektivt.  
 
Øvkr deltar også i NKRF (Norges kommunerevisorforbund) nettverksgruppe som har fokus på 
konkrete digitaliseringsoppgaver. NKRF har på vegne av medlemmene også et arbeid gående med 
digitalisering av revisjonstjenestene. ØVKR er aktive i NKRF fagfora. 
 
Sikre et stabilt fagmiljø 
For deltakerkommunene sikrer forannevnte en betryggende revisjon, gjennom et interkommunalt 
revisjonsselskap, som har revisjon av kommuner som sitt spesialfelt. At deltakerkommunene 
opprettholder Øvkr som førstevalget for revisjonstjenestene er en sterk 
bidragsyter til et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø - noe alle ansatte verdsetter høyt. 
 

3 BUDSJETTSKJEMA 

 

BUDSJETT 2022 - DRIFT   

  Budsjett 2022   Budsjett 2021  

Driftsinntekter   

Salgsinntekter                    1 384 750                    1 345 750  

Refusjoner                       420 000                       380 000  

Refusjoner, stat mva kompensasjon                       530 000                       501 000  

Overføringer fra kommuner                 19 910 000                  20 024 550  

Andre driftsinntekter   

Sum driftsinntekter                 22 244 750                  22 251 300  

   

Driftsutgifter   

Lønn inkl. sosiale utgifter                 19 263 291                  19 555 829  

Kjøp av varer og tjenester                    3 113 000                    3 056 360  

Overføringer   

Kalkulatoriske avskrivninger   

Andre driftsutgifter, mva kompensasjon                       530 000                       501 000  
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Sum driftsutgifter                 22 906 291                  23 113 189  

Driftsresultat                     (661 541)                     (861 889) 

   

Finansposter   

Renteinntekter                         75 000                          35 000  

Renteutgifter   

Avdrag på lån   

Mottatte avdrag på lån   

Netto finansinntekter/- utgifter                         75 000                          35 000  

   

Motpost kalkulatoriske avskrivninger   

Ordinært resultat                     (586 541)                     (826 889) 

   

Interne finansieringstransaksjoner   

Avsatt til dekning fra tidligere år (undersk)  
Avsatt til disposisjonsfond   

Avsatt til bundne driftsfond   

Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)  
Bruk av disposisjonsfond                       736 541                       936 889  

Bruk av bundne driftsfond   

Overført til investeringsregnskapet                       150 000                       110 000  

Sum avsetninger                     (586 541)                     (826 889) 

   

Regnskapsmessig resultat                                   -                                     -    

 
 

BUDSJETT 2022 - INVESTERING   

  Budsjett 2022   Budsjett 2021  

Investeringer   
Investeringer i varige driftsmidler   
Utlån   
Kjøp av aksjer og andeler                150 000             110 000  

Sum investeringer                150 000             110 000  

   
Finansiering   
Bruk av lån   
Salg av fast eiendom   
Tilskudd og refusjon vedr. investeringer   
Kompensasjon for merverdiavgift   
Mottatte avdrag på utlån   
Salg av aksjer og andeler   
Bidrag fra årets driftsbudsjett                150 000             110 000  

Netto avsetninger   
Sum finansiering                150 000             110 000  
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4 ØKONOMIPLAN 2022-2025 

Forutsetningen for planen er at Øvkr leverer revisjon til alle deltakerkommunene som i dag, og at 
overføringsinntekter fra enkelte eierkommuner blir redusert. Dette gjøres ved at selskapet skal 
effektivisere driften ved utvikling av revisjonsmetodikken, samt reduksjon av driftsutgifter. 
Det er imidlertid en liten økning på kommuner hvor det historisk sett har vært noe urealistisk 
budsjettering på forvaltningsrevisjoner.  
 
Driftsresultat  Budsjett 2022   Plan 2023   Plan 2024   Plan 2025  

Overføring fra eierkommuner           19 910 000     19 780 000     19 720 000     19 720 000  

Andre inntekter              2 334 750       2 550 000       2 750 000       2 750 000  

Sum inntekter           22 244 750     22 330 000     22 470 000     22 470 000  

Lønn og sosiale utgifter           19 263 291     19 320 000     19 520 000     19 520 000  

Kjøp av varer og tjenester             3 113 000       2 850 000       2 750 000       2 750 000  

Andre driftsutgifter                 530 000           560 000           455 000           455 000  

Sum driftsutgifter           22 906 291     22 730 000     22 725 000     22 725 000  

Driftsresultat -              661 541  -       400 000  -       255 000  -       255 000  

Finansposter                   35 000             35 000             32 000             32 000  

Ordinært resultat -              626 541  -       365 000  -       223 000  -       223 000  

Interne finansieringstransaksjoner                626 541           365 000           223 000           223 000  

Regnskapsmessig resultat                            -                        -                        -                        -    
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/80 
Dokumentnr.: 54 
Løpenr.: 205718/2021 
Klassering: 3011-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 23.09.2021 21/34 

 
 

Henvendelse angående håndtering av varsel 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Saken blir ikke tatt til videre behandling av kontrollutvalget. Dette fordi kontrollutvalget 

ikke har myndighet til å behandle enkeltsaker, ei heller myndighet til å overprøve 
kommunens administrasjons behandling av enkeltsaker. 

 
Fredrikstad, 09.09.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 19/28, den 23.05 2019 – «Eventuelt» 
KU-sak 19/38, den 26.09 2019 «Henvendelse angående varslingsreglement» 
KU-sak 19/39, den 26.09 2019 – Workshop risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
KU-sak 19/47 den 11.12 2019 «Informasjon fra rådmann angående kommunens 
varslingsrutiner». 
KU-sak 19/49, den 11.12 2019 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021». 
Kommunestyresak 02/20 den 13.02 2020 – «Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021». 
KU-sak 20/21 den 03.09 2020, «Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt 
Varslingsreglement». 
KU-sak 21/18, den 31.05 2021 – «Henvendelse angående kommunens retningslinjer og 
håndtering av disse varslingssaker». 
KU-sak 21/17, den 31.05 2021 «Forvaltningsrevisjonsrapport Varsling – overholdelse av 
reglementet i praksis». 
Kommunestyrevedtak den 17.06 2021 – «Forvaltningsrevisjonsrapport Varsling – 
overholdelse av praksis» 
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Saksopplysninger 
Generell bakgrunnsinformasjon: I 2019 fikk daværende kontrollutvalgsleder en henvendelse 
angående brudd på varslingsreglementet i kommunen. Dette ble redegjort for i 
kontrollutvalgsmøte den 23.05 2019, i lukket møte. I etterkant av møtet ble daværende 
kontrollutvalgsleder og sekretariatet invitert for å få informasjon om saken. Sekretariatet la 
frem saken for kontrollutvalget den 26. september 2019. Det fremkom da følgende av 
saksbehandlingen: 
 
«Kontrollutvalgssekretariatet har mottatt en henvendelse fra kommunens hovedverneombud 
og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet. Henvendelsen gjelder kommunens varslingsreglement 
og varslingsutvalg, samt hvordan varsler blir fulgt opp av kommunen. Sekretariatet gir en 
nærmere informasjon om saken i møtet. 
Sekretariatet er kjent med at denne saken også er meldt inn til arbeidstilsynet, og at 
arbeidstilsynet har en pågående prosess i forbindelse med dette.» 
 
Siden arbeidstilsynet hadde en pågående prosess i forbindelse med temaet vurderte 
sekretariatet at kontrollutvalget kunne avvente utfallet av dette. 
Sekretariatet skrev i sin vurdering: «Når arbeidstilsynet har konkludert kan kontrollutvalget 
gjøre vurderinger på om det er behov for ytterligere undersøkelser, herunder eksempelvis 
granskning eller forvaltningsrevisjon.» 
 
Kontrollutvalgets vedtak i saken var følgende:  
1. Kontrollutvalget avventer henvendelsen og tar nærmere stilling til denne når 
arbeidstilsynet har konkludert i saken. 
2. Varslingsreglement og rutiner kan inn gå som et risikoområde ved risiko- og 
vesentlighetsvurderingen som blir gjort i forkant av arbeidet med plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2021. 
 
Til informasjon så ble det aldri nevnt navn eller enkelthendelser i forbindelse med denne 
saken, sekretariatets anm. 
 
I kontrollutvalgsmøte den 26.09 2019 hadde også kontrollutvalget en workshop i forbindelse 
med risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunen. Kontrollutvalgets vedtak i saken var 
at blant annet kommunens varslingsreglement kunne være et aktuelt risikoområde som 
burde vurderes vesentlighet av ved neste plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021. Denne 
vurderingen fremgår også av kommunerevisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering datert 
21.11 2019, lagt frem for kontrollutvalget i sak19/49, den 11.12 2019. 
 
I kontrollutvalgsmøte den 11.12 2019, sak 19/47 orienterte rådmannen om arbeidstilsynets 
vurdering av saken og konklusjon angående kommunens varslingsrutiner. 
Kontrollutvalget tok rådmannens redegjørelse til saken til orientering og viste for øvrig til 
kontrollutvalgets innstilling til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021. 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 ble behandlet i samme møte i sak 19/49. «Varsling – 
overholdelse av reglement i praksis» ble valgt som første prosjekt i planverket. 
 
Kommunestyret vedtok plan for forvaltningsrevisjon i sak 02/20 den 13.02 2020 likelydende 
med kontrollutvalgets innstilling. 
 
I kontrollutvalgsmøte den 03. 02 2020, sak 20/21 ble prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Varslingsreglement» behandlet. 
 
Revisjonen foreslo følgende problemstilling i prosjektet: 
 
Har kommunen lagt til rette for varsling og håndtering av varslinger i tråd med eget 
reglement/rutine, herunder: 
 Har ansatte kjennskap og tillit til kommunens varslingsordning? 
 Blir varsler fulgt opp i tråd med reglement/rutine? 
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Kontrollutvalget godkjente prosjektplanen. 
 
Den 31.05 2021 fikk kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling – overholdelse av 
reglement i praksis» til behandling i sak 21/17. Kontrollutvalget fattet vedtak og innstilling til 
kommunestyret: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling – overholdelse av reglement i 
praksis», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til 
revisjonens anbefalinger. 
 
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
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. 
 
Gjeldende sak: I det samme møte i sak 21/18 ble det lagt frem et brev til kontrollutvalget, 
datert 16.03 2021 med følgende tittel: SAK: Brudd på retningslinjene i kommune – 
Administrasjonens behandling i varslingssaken til xxxx xxxxx (navn ikke påført). Brevet ble 
kun tilsendt kontrollutvalgets medlemmer og er unntatt offentlighet i henhold til 
forvaltningslovas § 13. 1 og off. lov § 13. 1.ledd. 
 
Sekretariatet besvarte e-posten/brevet med samtlige kontrollutvalgsmedlemmer som 
kopimottakere den 19. 03 2021 og skrev: 
 
«Hei og takk for deres henvendelse. 
Til orientering; kontrollutvalget er i utgangspunktet ikke et varslingsorgan, og skal ikke 
behandle enkeltsaker. 
Imidlertid kan kontrollutvalget ta tak i enkeltsaker for å se om det kan være systemsvikt. 
Deres henvendelse vil derfor bli lagt frem for kontrollutvalget i planlagt møte den 20.mai. 
Dette så kontrollutvalget samlet kan gjøre vurderinger. 
Vi tenker det er viktig å gjøre dere kjent med at kontrollutvalget i lengre tid har vurdert at det 
kan være risiko vedrørende overholdelse av kommunens varslingsreglement. 
Kontrollutvalget har derfor allerede bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandler 
«Varsling – overholdelse av reglement i praksis», nettopp for å 
kunne kontrollere om det kan være systemsvikt i behandling av varslingssaker. Denne 
forvaltningsrevisjonsrapporten er planlagt skal legges frem for kontrollutvalget i deres møte 
den 20. mai 2021. 
Det kan derfor være at mange av spørsmålene dere stiller vil bli besvart i denne rapporten. 
Med ønske om en god dag videre.» 
 
Da saken ble lagt frem den 31.05 2021 skrev sekretariatet i sin saksbehandling: «I brevet fra 
henvender er det stilt flere spørsmål som de ønsker kontrollutvalget skal ta stilling til. 
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Kontrollutvalget er som kjent ikke et varslingsutvalg og skal ikke behandle enkeltstående 
varslingssaker. Henvender ønsker seg en granskning av hva som har skjedd i en konkret 
varslingssak og hvordan kommunen har håndtert dette varselet.» 
 
I sekretariatets vurdering av saken står det: 
Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg 
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av lov og forskrift. 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og skal ikke behandle klager på vedtak som har vært 
til administrativ eller politisk behandling. Klager eller krav om å få omgjort vedtak må 
behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på 
enkeltvedtak er det klagenemder, kommunestyret, formannskapet eller fylkesmannen som 
er klageinstans, og klagen skal fremsettes for det organet som fattet vedtaket. 
 
Det kontrollutvalget kan gjøre, på generelt grunnlag og med fokus på systemkontroll, er å 
undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer den er underlagt. Kontrollutvalget har over 
lengre tid hatt fokus på at det kan være risiko ved kommunens overholdelse av 
varslingsreglement og rutiner. I den forbindelse er det bestilt en forvaltningsrevisjon som på 
systemnivå skal kontrollere kommunens overholdelse av praksis på området. Herunder om 
ansatte har kjennskap og tillit til kommunens varslingsordninger, og om varslere blir fulgt opp 
i tråd med kommunens varslingsrutine. Denne forvaltningsrevisjonsrapporten vil bli 
behandlet i møtet den 31. mai 2021, samtidig som denne henvendelsen blir behandlet. 
Sekretariatet vurderer derfor at det er blitt gjennomført en systemkontroll som redegjør for 
mange av spørsmålene som blir tatt opp av henvender. Sekretariatet er også gjort kjent med 
at dette varselet har vært en del av revisjonens dokumentanalyse og mappegjennomgang. 
 
Kontrollutvalget må avgjøre om saken skal undersøkes nærmere basert på den 
dokumentasjonen som foreligger. Hvis kontrollutvalget ønsker å gå videre med saken kan 
det i første omgang være hensiktsmessig med en informasjon fra kommunedirektør. 
Imidlertid anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering og viser 
til funnene som fremgår av forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling – overholdelse av 
reglement i praksis». 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 
1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering. 

 
2. Kontrollutvalget viser til at det nå nylig er gjennomført en forvaltningsrevisjon av 

kommunens overholdelse av varslingsreglementet.  
 
Onsdag 02.06 2021 sendte sekretariatet svar til henvender med særutskrift av saken.1 
 
Henvender repliserte sekretariatet på e-post den 7.06 2021.  
I e-posten sto følgende: 
 
«Takk for kontrollutavlets svar med vedlegg. Av svaret forstår vi at det er varslingsorganene 
i Hvaler Kommune som skal følge opp både forvaltningsrevisjonsrapporten og pågående 
varslingssaker, og sørge for at de blir behandlet i henhold til det som står skrevet i 
rapporten. Og da ser det ut som det er eventuelle klagenemnder, kommunestyret, 
formannskapet eller fylkesmannen som skal behandle varslingssaken vår. Vi minner om at 
vår varslingssak aldri ble avsluttet, og at det handlet om manglende tillitt til at sakens 
behandler var habil. Det var HR - sjefen som behandlet hele varslingssaken fra dag en, og 
hun har nå begynt å jobbe i det selskapet hun forsøkte å få oss til å stille i møte med, nemlig 
Unicare, Fredrikstad. Det bør være bevis godt nok, på at vår mistanke om inhabilitet var 
riktig. 

 
1 Sekretariatet opplyser om at det i alle e-poster fra oss fremkommer: Vi gjør oppmerksomme på at dette ikke er en privat e-
postadresse. Både inngående og utgående e-post blir vurdert for ev. offentlig journalføring i sak-arkivsystemet.  
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Og det skal jo strengt tatt medføre at vårt varsel av 09.08.2018 skal behandles på nytt, ved 
uhildede personer. Det som glør saken vanskelig for oss, er at vi ikke kan klage til dem som 
fattet vedtaket, siden alle enten har fratrådt sin stilling, blitt omplassert, eller blitt oppsagt ( 
Rådmann Eriksen ).  
Derfor mener vi at Kontollutvalget må henvise saken til rette organ / innstans, siden vi ikke 
klarer å lese ut av dokumenter mottat i dette svaret, hvor vi nå bør henvende oss. Er det en 
klageinstans, kommunestyret, formannskapet eller fylkesmannen. Undertegnede mener det 
er Kontrollutvalgets plikt å være tydelige på hvor man skal henvende seg, så lenge 
Kontrollutvalget velger å sende vår henvendelse videre. 
Vi ønsker svar på dette snarest, og i tråd med varslingsfrist, innen 7 dager.» 
 
Den 8.06 2021 besvarte sekretariatet e-posten og skrev følgende: 
«Vi viser til kommunens varslingsutvalg ved videre henvendelser, eller eventuelle klager.» 
 
Den 11.06 2021 svarte henvender tilbake: 
 
«Takk for opplysning! Vi prøver å finne en kontaktperson i varslingsutvalget, men finner ikke 
engang noen oversikt over leder og medlemmer på hjemmesiden til Hvaler Kommune. Vet 
du om varslingsutvalget har begrenset varling til kun ansatte i kommunen? I såfall blir jeg, 
som varslet ordfører om habilitetsproblematikken i 2018, og som ergo er en varsler, 
utestengt fra varslingsorganet det henvises til. Jeg trodde alle Hvalers innbyggere skulle 
kunne varsle, uavhengig av om de er ansatt i kommunen eller ikke. Det blir jo veldig feil, at 
jeg, som oppdaget feilene som ble begått mot (xxx navnet på varsler), ikke lenger skal 
kunne følge opp den saken jeg har bistått i snart 3 år. Så mitt spørsmål blir da om du kan 
bekrefte eller avkrefte det jeg spør om her, og samtidig gi meg en kontaktperson i 
varslingsutvalget i Hvaler Kommune. Jeg vet at både leder og flere medlemmer har sluttet, 
men har aldri blitt informert om hvem som har inntatt rollene i varslingsutvalget. Jeg spør 
som fullmaktshaver. Ønsker svar omgående. På forhånd takk!» 
 
Den 11.06 2021 besvarte sekretariatet e-posten: 
«Det er HR-sjef Gro Kværnå som nå er leder for varslingsutvalget i Hvaler kommune.  
Hennes e-post er: grokva@hvaler.kommune.no 
 
Jeg er ikke kjent med hvorvidt varslingsutvalget kun gjelder internt, eller om det også gjelder 
som eksternt varslingsutvalg. Det må du i såfall spørre Hvaler kommune om.» 
 
Den 19.06 fikk sekretariatet en ny e-post fra henvender hvor følgende sto: 
 
«Unnskyld meg, men har ikke en som sitter i Kontrollutvalget i en kommune plikt til å 
orientere seg nok til å vite om et varslingsutvalg er internt eller eksternt? Det er jo helt 
avgjørende i forhold til om Kontrollutvalget skal behandle saken. Kontrollutvalget har plikt til 
å se på en sak som omhandler systemsvikt. Og det bør være klart for Kontrollutvalget, via 
tidligere korrespondanse, at undertegnede anser det avgåtte varslingsutvalget som 
innhabile, og at revisjonsrapporten krever at habilitetsavklaring skal skje i forkant av 
behandlig av varslinger. Og det beroliger ikke varsler at kontrollutvalget henviser videre.»  
 
Sekretariatet besvarte ikke e-posten i samråd med kontrollutvalgsleder. 
 
Den 22.06 2021 mottok sekretariatet en ny e-post fra henvender: 
 
«Ønsker svar på mitt spørsmål av 19, juni 2021.. Avventer et svar, før saken blir tilbakesendt 
til Kontrollutvalget i Hvaler Kommune, ved Ingerid Bjerke. 
Varslingsutvalget anses ikke mer habilt enn det forrige, som bestod av samme 
rolleinnehavere. Hvordan skal vi kunne stole på at et nytt varsel ikke vil belaste varsler med 
samme traumatiserende saksgang? Og rådmannen har en oppfatning av at varslingssaker i 
Hvaler Kommune stort sett handler om personalsaker. Det uttalte rådmannen i 
kommunestyremøtet 17.06.2021. Han kan umulig ha lest punkt 8 i revisjonsrapporten. Tillit 
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til varslingsorganet er også et tema i revisjonsrapporten, men jeg opplever at ikke engang 
sekretariatet tar dette på alvor. Og hvorfor samkjøres ikke Hvaler og Fredrikstad i folhold til 
varsling, siden kommunene har felles sekretariat? Jeg har flere spørsmål, men nøyer meg 
med disse i første omgang. Svar utbes innen 7 dager, siden det er varsleres ultimate krav i 
forhold til svarfrist.» 
 
På grunn av en misforståelse mellom sekretariat og kontrollutvalgsleder så ble det aldri 
sendt noe svar til henvender på sistnevnte e-post. 
Svar var forfattet, men ble ved en inkurie aldri sendt. Svaret som var tiltenkt vil fremkomme 
av sekretariatets vurderinger i saken. 
 
Den 5. juli 2021 mottok kontrollutvalgsleder brev til kontrollutvalget, med kopi til Ordfører og 
postmottak i Hvaler kommune. Følgende fremkom av brevet: 
 

Til: 

 

«Kontollutvalget i Hvaler Kommune, ved leder, Ingrid Bjerke 

Kopi til Ordfører, Mona Vauger 

Kopi til Postmottaket i Hvaler Kommune 

Etter å ha vært i kontakt med det felles kontrollutvalgssekretariatet i Fredrikstad, og stillet 
konkrete spørsmål, som besvares med at alle nye henvendelser må skje til varslingsutvalget 
i Hvaler Kommune, velger jeg, som fullmaktshaver for (XXXX varslers navn), og som 
selvstendig varsler, å ignorere dette, og istedet stille nye spørsmål til Kontrollutvalget i 
Hvaler Kommune. 

Jeg velger å legge rapporten fra revisjonen til grunn, og de kritiske punktene i 
revisjonsrapporten, som ble opplest av ordfører Mona Vauger i kommunestyremøtet 17. juni 
2021. Disse punktene skal i følge rapporten implementeres i varslingsrutinene i kommunen. 
Vår bestilling var vurdering av vår spesifikke sak med hensyn til systemfeil, og ikke en 
revisjon av varslingsrutinene i Hvaler Kommune 

Kontrollutvalget har dermed ikke behandlet vår sak med henblikk på systemfeil. 

Jeg har derfor følgende saker jeg krever å få belyst:   

-  Det har aldri skjedd en evaluering av saksbehandlingen av varslingssaken til (XXX 
varslers navn), hverken fra politisk hold via Arbeidsgiverutvalget, som lovet å evaluere 
setterådmannen i Sarpsborgs konklusjon, eller fra Kontrollutvalget. Arbeidsgiverutvalget har 
aldri svart oss på noen henvendelser. Er ikke dette en systemfeil?  

- Jeg erfarer at Varslingsutvalget i Hvaler Kommune har nøyaktig lik sammensetning i dag, 
som det hadde da vi varslet rådmann Eriksen 09.08.2018. Eneste forskjellen er at en ny HR 
- sjef er ansatt, med lederfunksjon i varslingsutvalget. Skal varslere måtte gjennomgå den 
samme runden i varslingsprosessen en gang til?  

- Rådmann Geir Kvistens uttalelse i kommunestyremøtet 17.06. 2021, bar preg av uvitenhet. 
Han uttalte nemlig at de fleste varslingssaker egentlig var personalsaker, og at de skulle 
løses i linjeorganisasjonen i kommunen. Det var som å høre et ekko fra Rådmann Eriksen. I 
revisjonsrapportens punkt 8 står forskjellen på varslings - og personalsaker beskrevet. Det 
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virket ikke som den konstituerte rådmannen hverken hadde lest eller 
forstått revisjonsrapporten.  

Hva mener Kontrollutvalget om det jeg påpeker her? 

- Når jeg, som fullmaktshaver, blir bedt om å forholde meg til et varslingsutvalg som umulig 
kan ha rukket å implementere noen av de kravene til varsling revisjonsrapporten påpeker, 
blir jeg oppgitt, og enda verre blir det, når habilitsspørsmålet heller ikke er avklart før vi 
oppfordres til å kontakte "det nye" varslingsutvalget. Er det å anse som ansvarlig av et 
kontrollutvalg å henvise til en ny runde med tøff belastning for varsler?  

- Et spørsmål om habilitet dukker også opp i forhold til konstituert rådmann, Kvisten: Kan 
konstituert rådmann ha lagt føringer, slik at saken kun skal taes til etterretning av 
kommunestyret? Dette er nemlig et ganske vanlig administrativt grep fra rådmenn, for å få 
saken raskt behandlet i kommunestyret.  

- Jeg hevder, på bakgrunn av ovennevnte, at Kontrollutvalget har en plikt til å se på de 
systemfeilene som undertegnede har innrapportert.  

  Jeg etterlyser derfor en bedre begrunnelse enn den vi har mottatt fra sekretariatet i 
Fredrikstad. 

- Til slutt har undertegnede et overordnet spørsmål, knyttet til at Hvaler Kommune og 
Fredrikstad Kommune, har felles sekretariat i Kontrollutvalget. Hittil er det kun Fredrikstad 
Kommune som har svart oss. Og siden Fredrikstad Kommune har eksternt varslingsutvalg, 
og en helt annen tilnærming til varslingssaker, fortsetter Hvaler Kommune med å anse 
varslingssaker som personalsaker. Har ikke et felles sekretariat et ansvar for å likebehandle 
varslere i to kommuner som via politiske vedtak skal samarbeide? Jeg anser også dette som 
en systemfeil.  

Legger til opplysning ved link til en sak fra Verdal Kommune, som belyser Kontrollutvalgets 
og politikernes ansvar: 

http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2021/01/0011-10_21-Kontrollutvalgets-rolle-
Varsling-.pdf  
 
Svar fra Kontrollutvalget utbes snarest mulig, slik at varslingssaken kan få en rettferdig og 
uhildet behandling og avslutning.» 
 
Den 20. 07 2021 svarer kontrollutvalgsleder, med kopi til ordfører og kontrollutvalgsleder: 
 

«Det vises til henvendelse mottatt 5. juli 2021 vedrørende varslingssak og varslingsrutiner i 
Hvaler Kommune.  

 Når det gjelder den spesifikke varslingssaken har denne vært oppe til behandling i 
Kontrollutvalget flere ganger, men utvalget er normalt ikke et varslingsutvalg. I henhold til 
rutinen er saken oversendt kommunen som har håndtert denne etter gjeldende regelverk 

Vi registrerer at varslingssaken har vært behandlet i kommunen flere ganger, samt at den 
har blitt behandlet i den statlige diskrimineringsnemnda, og kontrollutvalget anser at vi ikke 
er noen ankeinstans for vedtak fra dette utvalget.  

 Henvendelsene har imidlertid vært medvirkende til at kontrollutvalget i 2021, foreslo for 
kommunestyret at det ble gjort en forvaltningsrevisjon av kommunens varslingssystem og 
varslingsrutiner.  
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Kontrollutvalget fikk kommunestyrets tilslutning til å bestille denne revisjonen, og 
revisjonsrapporten sak 27/17 ble behandlet i utvalget i vårt møte  31. mai 2021.  Behandling 
av rapporten ble fulgt opp med et forslag til tiltakspunkter som ble oversendt 
til  kommunestyret til behandling i deres møte 17. juni 2021.  

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til rapporten med tiltakspunktene, i tråd med det vi 
oppfatter som et ønske om å fortsette forbedringen av kommunens rutiner som har vært på 
agendaen i lengre tid nå. 

 Sekretariatsfunksjonen for Hvaler kontrollutvalg ivaretas av Østfold 
Kontrollutvalgssekretariat  - ØKUS. 

 ØKUS KOF er et kommunalt oppgavefellesskap (hjemlet i kommunelovens kapittel 19) 
mellom kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Indre Østfold, Halden, Rakkestad, 
Skiptvet, Våler, Råde, Marker og Hvaler. 
Normalt vil alle henvendelser til Hvaler Kontrollutvalg bli besvart fra dette kontoret, som 
riktignok fysisk ligger i Fredrikstad, men der Hvaler er en likeverdig partner med de andre ti 
kommunene.  

Vennlig hilsen  

Ingerid Bjercke 

leder Hvaler Kontrollutvalg 

Den 20. juli 2021 repliserte henvender til kontrollutvalgsleder følgende: 

«Takk for svar! Men jeg reagerer sterkt på at Leder av Kontrollutvalget i Hvaler Kommune 
velger å ikke svare på de konkrete spørsmålene som stilles om systemfeil knyttet til (xxx 
varsler navn) varslingsak. Dette mener jeg Kontollutvalget har en plikt til å gjøre, siden 
systemfeil ligger under Kontrollutvalget. Det har vi jo mottatt bekreftelse på fra sekretariatet i 
Fredrikstad. Så da blir spørsmålet mitt, om det er andre underliggende årsaker til at 
Kontrollutvalget vegrer seg for å se på nevnte systemfeil. 
Når det gjelder Diskrimineringsnemnda, og det digitale møtet vi hadde med den, var det 
ingen mulighet for kontradiksjon da HR - sjef Svendsen kom med direkte usannheter. Det 
var en sjokkerende opplevelse, og ikke et forvaltningsorgan verdig. 
Som jeg også skrev i vårt første varsel til Kontrollutvalget, vil saken om systemfeil bli sendt 
til Statsforvalteren i Viken, samt sivilombudsmannen, dersom vi ikke får Kontrollutvalget til å 
se på systemfeilene. Det vil skje innen 7 dager, om ikke Kontrollutvalget følger opp sin plikt.  
Undertegnede har aldri nevnt anke på vedtak i sak, men kun fokusert på systemfeil.  
Da oppfattes dessverre det siste svaret fra leder av Kontrollutvalget, som et forsøk på å 
omgå kjernen i det Kontrollutvalget ble varslet om, og spørsmålene knyttet til dette.  
Svar på denne henvendesen utbes snarest!» 
 
Den 19. august 2021 fikk kontrollutvalgsleder ny e-post fra henvender: 
«Til Ingerid Bjerke, Leder for Kontrollutvalget i Hvaler Kommune, med kopi til Ordfører Mona 
Vauger. 
 
Svar på vedlagte brev, samt svar på brev som ikke er besvart, forventes å bli mottatt innen 1 
uke.» 
 
Kontrollutvalgsleder besvarer e-posten den 24. august 2021 med følgende: 
 
«Jeg viser til nedenstående og til forrige e-post, som ble besvart, men der jeg dessverre 
glemte å sende den. Det beklager jeg.  
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Kontrollutvalget har neste møte den 23. september, og vil der gjennomgå vår egen 
behandling av denne saken.» 
 
24. august får kontrollutvalgsleder ny e-post fra henvender: 
 
«Hei, Ingerid Bjerke. Glemte du igjen å sende svaret du henviser til? Undertegnede har ikke 
mottatt noe svar på spørsmålene jeg stilte, og da blir det håpløst at ikke besvarelsen du 
henviser til har kommet undertegnede til kjennskap. 
Det er lov å glemme en gang, men ikke to ganger. Undertegnede ønsker å se svaret på 
spørsmålene jeg stilte, og som fortsatt står ubesvarte. 
Det er uansett ikke greit å svare med at neste møte i Kontrollutvalget er 23. september. Vi 
trenger svar omgående, fordi vi har en frist på å varsle overordnede organer og instanser. 
Og vi har også en frist på å løfte vedtaket i Diskrimineringsnemnda til Sivilombudsmannen. 
Derfor forventer jeg at Kontrollutvalget besvarer mine spørsmål snarest.» 
 
Kontrollutvalgsleder besvarer e-posten med følgende den 26. august 2021: 
 
«Hei igjen, 
Nei, jeg har ikke glemt noe.  
Svaret som ble gitt i siste e-post fra meg er det eneste svaret kontrollutvalget vil gi.  
Kontrollutvalget vil, som skrevet sist, ta en gjennomgang av vår saksbehandling i denne 
varslersaken, fra vi fikk den første henvendelsen til nå, i vårt neste møte, den 23. 
september.»  
 
Henvender sender ny e-post til kontrollutvalgslder 19. august 2021: 
 
«OK. Men jeg etterlyser fortsatt svar på mine spørsmål. Det var de ubesvarte spørsmålene 
jeg forventet å motta som svar, og ikke det svaret du henviser til her. Og det kan da ikke 
være innenfor god forvaltningsskikk å behandle sin egen behandling i et møte i september. 
Dette kan ikke oppfattes som annet enn trenering av en sak som allerede har medført 
enorme konsekvenser, både menneskelig og sosialt, for varsler. Om det ikke er noen som 
kan svare, bør det innrømmes. Undertegnede har full forståelse for at det er vanskelig å 
behandle en varslingssak med hensyn til systemfeil, når samtlige omvarslede er i nye jobber 
utenfor Hvaler Kommune. Men det fritar ikke kommunen for sitt ansvar, og det fritar heller 
ikke Kontrollutvalget fra sitt lovfestede mandat. 
Så derfor ber jeg enda en gang om svar på spørsmålene jeg stilte, Undertegnedes 
oppfatning er at disse spørsmålene kan besvares uavhengig av et nytt møte i 
Kontrollutvalget. I følge revisjonsrapporten dere selv har bestilt, skal svar på henvendelser 
skje innen 7 virkedager. Når svar ikke foreligger etter ukesvis med venting, foreligger det 
allerede et grovt brudd på revisjonens konklusjon. 
Så derfor utbes svar snarest. Ingen skal måtte holdes på pinebenken på grunn av bevisst 
trenering. 
Til informasjon: Lokale media ivrer etter å få kunnskap om varslingssaken, som allerede har 
vært mye omtalt i både Dagsavisen Demokraten og Fredrikstad Blad. Nå er det kun 
undertegnede fullmaktshavers tålmodighet som har forhindret full mediedekning.» 
 

Vurdering 
Følgende svar var tiltenkt i saken, men som ved en misforståelse ikke ble sendt: 
«Innledningsvis kan det være greit å oppklare kontrollutvalgets rolle i en kommune. 
Kontrollutvalget er direkte underlagt kommunestyret i kommunen og kontrollerer på vegne 
av kommunestyret. Kontrollutvalget er underlagt Kommunelovens kapittel 23 og utfører i 
hovedsak tre typer revisjon – regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 
Kontrollutvalget kan kreve opplysninger, redegjørelser eller dokumenter fra kommunen som 
er nødvendige for å gjennomføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan imidlertid ikke 
pålegges å behandle andre saker enn hva kommunestyret krever, eller de saker som er 
pålagt behandlet i lov, og dette er saker som kommer fra revisjonen. 
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Kontrollutvalgssekretariatet er for kommunene i Østfold region dannet som et kommunalt 
oppgavefellesskap. Kontrollutvalgssekretariatet er uavhengig av den enkeltes kommunes 
administrasjon, og skal være det i henhold til lovverk. Kontrollutvalgssekretariatet er 
underlagt kontrollutvalgene og bistår og rådgir dem.  
Det er et interkommunalt revisjonsselskap som utfører revisjonene, både regnskapsrevisjon 
og forvaltningsrevisjon samt eierskapskontroll.  
 
Kontrollutvalget er ikke et klage- eller varslingsorgan, men et kontrollorgan. Kontrollutvalget 
behandler ikke enkeltsaker, men kan legge henvendelser de får til grunn når planer for 
revisjon og kontroll skal lages. Disse planene legges fram for kommunestyret som igjen 
vedtar hvilke kontroller som skal gjennomføres. 
 
I denne henvendelsen gjelder det forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling - overholdelse av 
reglement i praksis – Hvaler kommune». Denne rapporten, med anbefalinger, ble behandlet 
i kontrollutvalget 20. mai 2021. Kontrollutvalget ga sin innstilling til kommunestyret. 
Kommunestyret behandlet rapporten den 17. juni 2021 og sluttet seg til kontrollutvalgets 
innstilling med et enstemmig vedtak. Et kommunestyrevedtak skal følges opp av 
kommunens administrasjon i henhold til kommuneloven. Det skal gjennomføres en 
oppfølgingskontroll ett år etter kommunestyrets vedtak.  
  
Kontrollutvalget kan ta imot henvendelser, men har ingen saksbehandlerfunksjon i 
kommunen. Enkeltsaker eller varsler må derfor behandles, og eventuelt klages på i 
kommunen og hos statsforvalteren. Eventuelt kan sivilombudsmannen kontaktes.» 
 
Sekretariatet ønsker å tydeliggjøre at kontrollutvalget ikke har mulighet til å behandle 
enkeltsaker. Dette fordi kontrollutvalget ikke kan overprøve administrative eller politiske 
vedtak. Hverken kontrollutvalg eller sekretariat kan pålegge kommunens administrasjon noe. 
Dette må i såfall gjøres via kommunestyret. Henvender kan derfor ikke få svar på sine 
spørsmål fra kontrollutvalget, det er andre instanser i kommunen som eventuelt bør besvare 
spørsmålene. Sekretariatet har som beskrevet foreslått varslingsutvalget i kommunen og 
også innhentet navn på leder i varslingsutvalget. Sekretariatet stiller også spørsmål om 
henvender henvender blander rollene som varslingsutvalget og kontrollutvalget innehar. 
Kontrollutvalgssekretariatet er ikke sekretariat for varslingsutvalget. 
Kontrollutvalgssekretariatet har ingen plikt eller myndighet til å besvare detaljspørsmål om 
enkeltsaker i den enkelte kommune. Dette innehar heller ikke kontrollutvalgssekretariatet 
kunnskap om. 
 
Det er også viktig at enkeltpersoner ikke kan påklage et vedtak som er gjort i 
kontrollutvalget. Det er også vesentlig å vite at kontrollutvalget må opptre samlet og ikke 
enkeltvis. Derfor kan heller ikke kontrollutvalgsleder besvare på spørsmål i enkeltsaker. Det 
er kun kontrollutvalgsleder og kommunestyret som kan kreve at ekstraordinære møter skal 
være i kontrollutvalget. Derfor har ikke kontrollutvalget tatt stilling til nye spørsmål fra 
henvender. Sekretariatet påpeker imidlertid at kontrollutvalget allerede ved første gangs 
behandling av henvendelsen kun tok saken til orientering og viste til 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Varsling – overholdelse av varslingsreglement» som ble 
behandlet i samme møte.  
 
Sekretariatet vurderer at det kan være at henvender misforstår generell systemsvikt og hens 
syn på at det har vært en systemsvikt i en enkeltsak. Kontrollutvalget kan ikke ta stilling til 
enkeltsaken. 
 
Kontrollutvalget er ikke stedet for å drive omkamp over politiske saker der kommunestyret 
har fattet vedtak. Sekretariatet kan ikke se at det er noen grunn til at kontrollutvalget skal gå 
videre med denne henvendelsen. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget å ikke ta 
saken videre. Kontrollutvalget bør gi henvender tilbakemelding på at de ikke kan bistå i 
saken fordi det ikke tilligger kontrollutvalgets rolle og myndighet.  
 

52



Sekretariatet viser for øvrig til kommunelovens § 23-2.Kontrollutvalgets ansvar og 
myndighet: 
Kontrollutvalget skal påse at 
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, 

og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 

revisjonsrapporter, blir fulgt opp 
 
Samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 1 Rammer for kontrollutvalgets myndighet: 

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 
kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer 
 
Avslutningsvis har sekretariatet følgende svar på spørsmålene som ble gitt i brev fra 
henvender datert den 5. juli 2021, til kontrollutvalgsleder med ordfører som kopimottaker. 

Svar på spørsmål 1. Kontrollutvalget kan ikke behandle enkeltsaker og kan derfor ikke gi en 
evaluering av en enkeltsak.  

Svar på spørsmål 2: Siden dette er en enkelt sak så må spørsmålet stiles til kommunen – 
varslingsutvalget eller kommunedirektør. 

Svar på spørsmål 3: Det fremgår som uklart hva som er punkt 8 i 
forvaltningsrevisjonsrapporten. Hvis det vises til vedlegg B til rapporten, «Arbeidstilsynets 
forklaring på forskjellen mellom varsling og personalsak» så er dette en definisjon på 
forskjellene mellom varslingssaker og personalsaker. Kontrollutvalget kan ikke overprøve 
kommunens behandling i enkeltsaker. 

Svar på spørsmål 4: Igjen påpeker sekretariatet at kontrollutvalget hverken kan svare på 
varslingssaker eller klager på varslingssaker. Det ble henvist til varslingsutvalget da det var 
en klage på behandlingen av et varsel. 

Svar på spørsmål 5, det var kontrollutvalget som innstilte til kommunestyret at rapporten 
skulle tas til etterretning. Kontrollutvalget innstilte også på at kommunestyret skulle vedta 7 
generelle forbedringsområder på generelt nivå. Dette vedtok også kommunestyret. 

Svar på spørsmål 6: Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre saker enn saker fra 
revisjonen og kommunestyret. Kontrollutvalget har gjort en vurdering via 
forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling – overholdelse av praksis» på generelt nivå. 
Kontrollutvalget kan ikke behandle enkeltsaker. 

Svar på spørsmål 7: Kontrollutvalgssekretariatet er ikke sekretariat for varslingsutvalgene i 
kommunen. Østfold Kontrollutvalgssekretariat er underlagt 11 kommunale kontrollutvalg i 
Østfold regionen og har 11 kommuner som eiere. 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å gi henvender tilbakemelding på at saken ikke blir 
tatt til videre behandling av kontrollutvalget. Dette fordi kontrollutvalget ikke har myndighet til 
å behandle enkeltsaker, ei heller myndighet til å overprøve kommunens administrasjons 
behandling av enkeltsaker. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/79 
Dokumentnr.: 50 
Løpenr.: 173754/2021 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 23.09.2021 21/35 

 

Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 04.08.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17.06.2021 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 17.06.2021, sak 31/21 Årsregnskap og 

årsmelding 2020 
3. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 17.06.2021, sak 43/21 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Varling – overholdelse av reglement i praksis 
4. Mattilsynet - Mattilsynet fant ingen brudd på regelverket ved gjennomgang av 

opplysninger om drikkevannsbasseng 21.07.2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17.06.2021 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: Kommunestyret behandlet i sitt møte den 17.06.2021 «Årsregnskap og 
årsmelding 2020». Innstillingen fra formannskapet ble vedtatt med 20 stemmer mot 1 
stemme. Til orientering. 
 
Vedlegg 3: Kommunestyret behandlet i sitt møte den 17.06 2021 
«Forvaltningsrevisjonsrapport – Varling – overholdelse av reglement i praksis». Innstilling 
enstemmig vedtatt. Til orientering.  
 
Vedlegg 4: «Mattilsynet fant ingen brudd på regelverket ved gjennomgang av 
opplysninger om drikkevannsbasseng», datert 21.07.2021, ligger vedlagt til orientering. 
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Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Hvaler 
 
 
 
Møtedato: 17.06.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 13:00 til kl. 14:00 
Møtested: Rådhuset, møterom kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 21/21 – 21/27  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Ingerid Bjercke, leder x  

Dag B. Hustad, nestleder x  

Sverre Johnsen x  

Bjørn Tore Kjølholt forfall  

Wenche Falch x 
 

 

Merknader 

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker  
Møtende fra administrasjonen: konstituert økonomisjef Karsten Hauge 
 
 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Ingerid Bjercke               Dag B. Hustad 
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Saksliste 
 
   

PS 21/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/22 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/23 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse  

PS 21/24 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger  

PS 21/25 Møteplan 2. halvår 2021  

PS 21/26 Referater og meldinger  

PS 21/27 Eventuelt  

 

 
PS 21/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 17.06.2021: 

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 17.06.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

PS 21/22 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 17.06.2021: 

Dag B. Hustad ble forslått og enstemmig valgt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 17.06.2021: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Dag B. Hustad 
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PS 21/23 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser 
og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Offentlige anskaffelser», til 
orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 17.06.2021: 

Revisor orienterte om etterlevelseskontrollen og om hvilke revisjonshandlinger som er 
gjennomført. Kontrollutvalget stilte spørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 17.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser 
og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Offentlige anskaffelser», til 
orientering 

 

 
PS 21/24 Workshop i forbindelse med risiko- og 
vesentlighetsvurderinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet.  

Kontrollutvalget Hvalers behandling 17.06.2021: 

Kontrollutvalget drøftet følgende områder i sin workshop: 

 Høyt sykefravær - sykefraværsoppfølging 

 Kjøp av tjenester i barneverntjenesten 

 Psykisk helsevern 

 (Tillit til administrasjon) 

 Ledelsesutfordringer 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 17.06.2021: 

Kontrollutvalget drøftet saken og kom med innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen 

 
 
PS 21/25 Møteplan 2. halvår 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 
2021: 

 16. september kl. 13:00 

 18. november  kl. 13:00 
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Kontrollutvalget Hvalers behandling 17.06.2021: 

Kontrollutvalget flyttet foreslåtte 16. september til 23. september med møtestart kl. 14.00 og 
18. november starter kl. 14.00 i stedet for 13.00. Det ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 17.06.2021: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 
2021: 

 23. september kl. 14:00 

 18. november  kl. 14:00 
 

 
PS 21/26 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 17.06.2021: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 17.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

 
 
PS 21/27 Eventuelt 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 17.06.2021: 

Ingen saker. 

 

59



 
 
 
 
  
 
 
Behandlingsrekkefølge 
Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 
Eldrerådet 01.06.2021 13/21 
Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 01.06.2021 13/21 
Utvalg for plan- og byggesaker 02.06.2021 20/21 
Utvalg for tjenester og oppgaver 02.06.2021 20/21 
Administrasjonsutvalget 03.06.2021 13/21 
Formannskapet 03.06.2021 31/21 
Kommunestyret 17.06.2021 31/21 

 
Årsregnskap og årsmelding 2020 
 
 
Sammendrag 
 
Hvaler kommunes driftsregnskap for 2020 ble avlagt med et negativt driftsresultat på 13 397 052 
kroner, mens investeringsregnskapet ble gjort opp med et resultat på kroner 0,-. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Vedlagt følger årsregnskap, rådmannens årsmelding og revisors beretning for 2020. Regnskapet med 
noter gir detaljert oversikt over de regnskapstekniske forhold, mens årsmeldingen gir litt mer utfyllende 
kommentarer på avvik og hovedresultater for 2020. 
 
Hvaler kommune årsregnskap for 2020 ble avlagt 5. mars, noen dager etter fristen som var 22. februar 
i år. Årsregnskapet består av balanse pr 31.12.2020, driftsregnskap, investeringsregnskap, 
økonomiske oversikter og noter til regnskapet. 
 
Vedlagt følger også revisors beretning fra Østre Viken kommunerevisjon IKS, samt kontrollutvalgets 
uttalelse til Hvaler kommunes årsregnskap for 2020. 
 
 
Vedlegg 

- Regnskap 2020 
- Årsmelding 2020 
- Revisjonsberetning for Hvaler kommune 2020 
- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2020 

 
Hjemmelsgrunnlag 

- Kommunelovens §48 om årsregnskap og årsberetning 
- Forskrift om årsregnskap og årsberetning med tilhørende noter 
- Kommunal regnskapsskikk og foreløpige regnskapsstandarder 

Saksnr 2021/106 - Årsregnskap 2020 - 
Doknr 7 

Arkivkode 210 
Saksbehandler Kurt Skarning 
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Vurdering 
 
Regnskapet viser negative nøkkeltall med et brutto driftsresultat (sum driftsinntekter – sum 
driftsutgifter) på ca. -14,3 millioner kroner, og et netto driftsresultat (sum driftsinntekter-sum 
driftsutgifter-resultat finanstransaksjoner) på ca. -13,4 millioner kroner.  
 
Netto driftsresultat utgjør ca. – 2,9 prosent av sum driftsinntekter, og er langt under anbefalt nivå for 
en sunn kommuneøkonomi. Netto driftsresultat er det viktigste nøkkeltallet i kommuneregnskapet, og 
utgjør den delen som blir igjen etter at alle driftsutgiftene og renter og avdrag er betalt. Netto 
driftsresultat skal dekke eventuell avsetning til disposisjonsfond, og egenfinansiering av investeringer.  
 
Ferdigstillelse av årsregnskap og årsmelding 2020 har blitt forsinket. Forhold som ny kommunelov, 
omorganisering, sykefravær har medvirket til dette.  
 
Det vises forøvrig til det vedlagte regnskapet og årsmeldingen, for en mer detaljert presentasjon av 
regnskapets ulike deler, og kommentarer til de ulike avvikene ift budsjettet.  
 
I henhold til bestemmelsene i kommuneloven og kommunens reglementer for delegert myndighet, er 
det formannskapet som avlegger innstilling til kommunestyret i denne saken. Alle andre utvalg som 
behandler saken kan om ønskelig avgi uttalelse til formannskap/kommunestyret. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 

 
1. Regnskapet for 2020 vedtas. 
2. Årsmelding for 2020 vedtas til orientering. 

 
Hvaler kommune, 25.05.2021 
 
Geir Kvisten 
konstituert rådmann 
 
Behandling i Eldrerådet 01.06.2021: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Eldrerådet 01.06.2021: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
Behandling i Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 01.06.2021: 
 
Votering: 
Enstemmig 
Vedtak i Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 01.06.2021: 
Saken tas til orientering.  
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Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 02.06.2021: 
 
Votering: 
 Enstemmig. 
 
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 02.06.2021: 
Saken tas til orientering.  
 
 
 
 
Behandling i Utvalg for tjenester og oppgaver 02.06.2021: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Utvalg for tjenester og oppgaver 02.06.2021: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
Behandling i Administrasjonsutvalget 03.06.2021: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Administrasjonsutvalget 03.06.2021: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 03.06.2021: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding for 2020 ble delt ut i møtet. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Innstilling fra Formannskapet 03.06.2021: 
1. Regnskapet for 2020 vedtas. 
2. Årsmelding for 2020 vedtas til orientering. 

 
 
 
Behandling i Kommunestyret 17.06.2021: 
 
Leder av kontrollutvalget, Ingerid Bjercke, orienterte kommunestyret om kontrollutvalgets kommentarer 
til årsregnskapet.  
 
Votering: 
Innstillingen fra formannskapet fikk 20 stemmer, mot 1 stemme (Linnes (Frp)), og ble vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret 17.06.2021: 

1. Regnskapet for 2020 vedtas. 
2. Årsmelding for 2020 vedtas til orientering. 
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Behandlingsrekkefølge 

Utvalg Møtedato Utvalgssak nr 

Kommunestyret 17.06.2021 43/21 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Varsling - overholdelse av reglement i 
praksis 
 
 

Saksopplysninger 
 
I Kommuneloven § 23-2 «Kontrollutvalgets ansvar og myndighet» 1. ledd pkt c), heter det  

Kontrollutvalget skal påse at 

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av 

selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 

 

Kontrollutvalget i Hvaler har i møte 31.05.21, sak 21/17 behandlet revisjonens rapport «Varsling – 

overholdelse av reglement i praksis».  

 

Vedlagt følger saksfremstillingen fra Østfold kontrollutvalgssekretariat, samt 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling – overholdelse av reglement i praksis», datert 12.05.21. 

Kontrollutvalget gjorde i møte 31.05.21, sak 21/17, vedtak i samsvar med forslaget fra sekretariatet og 

oversender herved saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

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. 

 

 

I denne saken er det kontrollutvalget som har lovfestet innstillingsrett til kommunestyret. 

 

Saksnr 2011/606 - Østfold 
kontrollutvalgssekretariat - ØKUS - 
Doknr 341 

Arkivkode 033 

Saksbehandler Torunn Akselsen Engum 
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Vedlegg 
Særutskrift – PS 21/17 Forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling – overholdelse av reglement i praksis» 
Rapport – «Varsling – overholdelse av reglement i praksis», datert 12.05.21 – Østre Viken 
kommunerevisjon IKS 
 
 
Hjemmelsgrunnlag 

 Kommuneloven, særlig kapittel 23 «Kontrollutvalgets virksomhet» 

 Forskrift om kontrollutvalg, datert 27.06.19. 
 

 

Vurdering 
 
Ihht Kommuneloven § 23-5 «Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget», heter det 

I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken. 

 
Rådmannen var tilstede under behandlingen av saken i kontrollutvalget. Rådmannen har ingen 

uttalelse til saken ut over det som er spilt inn i utarbeidelsen av rapporten.  

 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
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. 

 
Hvaler kommune, 03.06.2021 
 
Geir Kvisten 
konstituert rådmann 
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Behandling i Kommunestyret 17.06.2021: 

 

Leder av kontrollutvalget, Ingerid Bjercke, orienterte kommunestyret om saken. 

 

Votering: 

Innstillingen fra kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak i Kommunestyret 17.06.2021: 

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. 
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Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Veronica Dalskau Kvalheim
Tlf: 22 40 00 00 / 22778117
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Hvaler kommunale vannforsyningssystem
Storveien 32
1680 SKJÆRHALDEN

Deres ref:  

Vår ref: 2021/020875  

Dato: 21. juni 2021  

Org.nr: 985399077

Mattilsynet fant ingen brudd på regelverket ved gjennomgang av
opplysninger om drikkevannsbasseng
Dette tilsynet ble gjennomført som en dokumentkontroll utført av seniorinspektør Veronica
Dalskau Kvalheim. Tilsynet er bassert på opplysninger om vannforsyningssystemet dere har
gitt oss ved registrering i skjematjenesten og ved besvarelse av spørreskjemaet "Spørsmål om
drikkevannsbasseng". Vi mottok opplysningene den 01.02.2021. Dette brevet inneholder en
tilbakemelding om hva vi observerte ved gjennomgang av opplysningene.

Oppsummering av tilsynet
I år fører Mattilsynet tilsyn med distribusjonssystemet, herunder drikkevannsbasseng. Dere har gitt
oss opplysninger som egenerklæring. Disse har vi nå vurdert. Vi har ikke verifisert om opplysningene
stemmer i form av fysisk befaring på bassengene eller nærmere gjennomgang av rutiner dere hevder
å ha.

Dere har også bidratt til at Mattilsynet nå har en langt bedre oversikt over de ulike
drikkevannsbassengene enn det vi har hatt tidligere.

Følgende ble kontrollert og vurdert:

• farekartlegging og farehåndtering knyttet til drikkevannsbasseng: i orden
• sikring av drikkevannsbasseng: i orden
• tilstand og drift av drikkevannsbasseng: i orden
• plan for vedlikehold av drikkevannsbasseng: i orden

Konklusjon
Mattilsynet har ved dette tilsynet ikke funnet forhold som trenger videre oppfølging fra vår side.

Se også informasjon om regelverk og rettigheter.

67



Deres ref: — Vår ref: 2021/020875 — Dato: 21. juni 2021

Side 2 av 2

Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
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Deres ref: — Vår ref: 2021/020875 — Dato: 21. juni 2021

Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23 og drikkevannsforskriften.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene
Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven )
• FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann

(drikkevannsforskriften )
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/79 
Dokumentnr.: 51 
Løpenr.: 173762/2021 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 23.09.2021 21/36 

 

Eventuelt
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