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Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
 
Fredrikstad, 20.05.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 
 
 

3



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/77 
Dokumentnr.: 28 
Løpenr.: 179665/2022 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 16.06.2022 22/19 

 

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, 20.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

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

Vurdering 
Ingen 
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Rådmannens tilbakemelding på oppfølgingsrapport "Fakturakontroll - røde 
flagg" 

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

 
2. Kontrollutvalget vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som 

ferdigstilt 
 
Fredrikstad, 07.06.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Epost fra assisterende rådmann, datert 06.06.2022 
2. Avtale mellom Fredrikstad kommune og Hvaler kommune – regnskapsføring, 

innkrevingsoppgaver og lønnskjøring, datert 01.05.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyresak 16/22, den 21.04.2022, Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon: 

Fakturakontroll - Røde flagg 
 Kontrollutvalgssak 22/4, den 10.02.2022, Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon: 

Fakturakontroll - røde flagg 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Fakturakontroll - 
røde flagg» 10.02.2022. Det fremkom av rapporten at revisjonen konkluderte med at tre av 
de fem anbefalingene var fulgt opp/eller delvis fulgt opp.  
 
Revisjonen påpekte i oppfølgingsrapporten at punkt 2 «Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler 
kommunen å sørge for at kommunens fakturakontroll blir risikovurdert og kontrollert» var 
delvis oppfylt, og mener «at arbeidet med risikovurderinger på området i større grad, enn det 
kommunen på nåværende tidspunkt har gjort, må systematiseres og skriftliggjøres for at det 
skal være tilfredsstillende.». 
 
Kontrollutvalget fattet følgende innstilling til kommunestyret, kommunestyret vedtok 
innstillingen: 

5



 
«Kontrollutvalget Hvalers vedtak 10.02.2022: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Fakturakontroll – røde 

flagg», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Fakturakontroll – røde flagg», til etterretning. 
2. Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget senest innen deres møte 16. juni 
eller så snart administrasjonen anser at de har: 
o regulert samarbeidet med Fredrikstad kommune skriftlig 
o sørget for at kommunens fakturakontroll blir risikovurdert og kontrollert» 

 
Kommunedirektøren følger opp vedtaket med vedlagt notat (epost) og skriver følgende: 
 
«Viser til kommende møte i kontrollutvalget og oppfølgingen av vedtaket rundt «røde flagg» 
revisjonen. 
 
Punkt 1: Regulere samarbeidet med Fredrikstad kommune skriftlig. 
Dette er nå ferdigstilt, og signert avtale følger vedlagt. 
 
Punkt 2: Sørge for at kommunens fakturakontroll blir risikovurdert og kontrollert 
Her vises det til tidligere svar som er gitt både skriftlig, og muntlig i ulike møter i kontrollutvalget. Slik 
rådmannen har kommunisert tidligere, mener vi dette spørsmålet i stor grad har blitt besvart. Men vi 
ønsker likevel fra administrasjonens side å presisere det som har vært det mest sentrale ift de 
risikovurderingene som har blitt gjort når det gjelder hele området fakturakontroll. 
 
Et lite tilbakeblikk: Høsten 2019 eksisterte det ikke et økonomireglement i Hvaler kommune. Det var 
uklare rutiner for hvem som skulle attestere og anvise i kommunen, og det forelå ingen god kontroll 
med hvem som hadde tilgang i økonomisystemet Visma til å utføre disse oppgavene. Det ble 
avdekket at over 70 personer i kommunen hadde anledning til å anvise fakturaer – også personer 
som ikke var delegert noe budsjettansvar i kommunen. 
 
Økonomisystemet Visma er bygget opp slik at det ikke er fysisk mulig for samme person og 
både attestere og anvise samme faktura. Dette er en innebygget funksjon for god fakturakontroll. 
Dette fungerer således bra. Det som ut fra rådmannens vurdering derfor utgjorde den desidert største 
risikoen når det gjaldt internkontrollen ift fakturabehandling i kommunen, var de uklare rutinene rundt 
tildeling av attestasjon og anvisningsmyndighet, og hva dette ansvaret faktisk innebærer. 
Kommunens praksis på dette området utgjorde en stor risiko, var mangelfull, og var i strid med 
normale retningslinjer for hvordan god internkontroll skal utøves i en organisasjon. Personer uten 
tildelt budsjettansvar, og dermed innehar et eierforhold til budsjettet, kunne i prinsippet anvise 
fakturaer for store beløp, med de konsekvenser det kunne fått. 
 
Ut fra denne risikovurderingen ble det utarbeidet nye retningslinjer som også ble innarbeidet i 
økonomireglementet til kommunen. Økonomireglementet ble vedtatt i desember 2019, og man jobbet 
med å implementere denne nye rutinen inn i 2020. I hovedtrekk innebærer det nye reglementet at det 
kun er rådmann/ass. Rådmann som har myndighet til å tildele anvisningsmyndighet. 
Anvisningsmyndighet kan heller ikke videredelegeres til andre. Anvisningsmyndighet følger 
linjeorganisasjonen, slik at det er ledere med delegert budsjettansvar, som også har myndighet til å 
anvise. Etter omorganiseringen gjelder dette 12 enhetsledere i kommunen, i tillegg til 
kommunalsjefene og ass. Rådmann. Kommunalsjefer og enhetsledere har myndighet til å delegere 
attestasjonsmyndighet i sin organisasjon til personer som har en funksjon hvor dette er naturlig, slik 
som driftsledere mv. 
 
Fullmakten gis på egne skjemaer, som sendes til økonomiavdelingen for registering i systemet, slik at 
man har kontroll på hvilke personer som har disse fullmaktene. 
 
Revisjonen etterlyser en skriftliggjort risikovurdering av forholdene rundt fakturakontrollen. Det ble 
aldri utarbeidet noen skriftlig vurdering/internt notat fra rådmannens side rundt disse forholdene. Men 
det er, som forsøkt redegjort for over, blitt gjennomført en betydelig vurdering og kartlegging av risiko 
i kommunen, som var den direkte foranledningen til at man utarbeidet et nytt økonomireglement, og 
innførte en kraftig innstramming i rutinene på området. 
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Administrasjonen håper at dette er et tilfredsstillende svar på dette spørsmålet, og vil eventuelt også 
kunne svare på ytterligere spørsmål rundt dette i kontrollutvalgets møte.» 

Vurdering 
Sekretariatet viser til at det utover rådmannens tilbakemelding ikke er gjort nye 
kontrollhandlinger. 
 
Sekretariatet vurderer at rådmann viser til tiltak som er gjort for å følge opp 
kommunestyrevedtaket. Sekretariatet ønsker å påpeke at det framkommer noe uklart om 
revisjonens konkrete anbefaling om å skriftliggjøre risikovurderingen er fullt ut sørget før. 
Samtidig viser rådmann til at det på bakgrunn av at det ble avdekket uklare rutiner for hvem 
som skulle attestere og anvise i kommunen nå er utarbeidet nye rutiner, som igjen er 
innarbeidet i kommunens økonomireglement. Videre viser rådmann til at det i 
økonomisystemet Visma ligger innebygget funksjon for fakturakontroll.  
 
Sekretariatet vurderer at det ikke er utarbeidet en konkret, skriftlig risikovurdering. Imidlertid 
er det gjort endringer i økonomireglementet som følge av at kommunen har sett risiko ved 
attestasjons- og anvisningsmyndighet. Dette er nå forbedret. Sekretariatet vurderer derfor at 
kontrollutvalget kan anse saken lukket fra sin side. 
 
Rådmann er tilstede i møtet for å svare på ytterligere spørsmål. 
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Fra: Kvisten Geir <geikvi@hvaler.kommune.no>  
Sendt: mandag 6. juni 2022 13:01 
Til: Gulbrandsen Bjørn <bjgu@fredrikstad.kommune.no> 
Kopi: Antonsen Rune Willy <runant@hvaler.kommune.no> 
Emne: VS: Kontrollutvalgets møte 16. juni - oppfølging av vedtak 
 
Hei, 
 
Viser til kommende møte i kontrollutvalget og oppfølgingen av vedtaket rundt «røde flagg» 
revisjonen. 
 
Punkt 1: Regulere samarbeidet med Fredrikstad kommune skriftlig. 
 
Dette er nå ferdigstilt, og signert avtale følger vedlagt. 
 
Punkt 2: Sørge for at kommunens fakturakontroll blir risikovurdert og kontrollert 
 
Her vises det til tidligere svar som er gitt både skriftlig, og muntlig i ulike møter i 
kontrollutvalget. Slik rådmannen har kommunisert tidligere, mener vi dette spørsmålet i stor 
grad har blitt besvart. Men vi ønsker likevel fra administrasjonens side å presisere det som 
har vært det mest sentrale ift de risikovurderingene som har blitt gjort når det gjelder hele 
området fakturakontroll. 
 
Et lite tilbakeblikk: Høsten 2019 eksisterte det ikke et økonomireglement i Hvaler kommune. 
Det var uklare rutiner for hvem som skulle attestere og anvise i kommunen, og det forelå 
ingen god kontroll med hvem som hadde tilgang i økonomisystemet Visma til å utføre disse 
oppgavene. Det ble avdekket at over 70 personer i kommunen hadde anledning til å anvise 
fakturaer – også personer som ikke var delegert noe budsjettansvar i kommunen. 
 
Økonomisystemet Visma er bygget opp slik at det ikke er fysisk mulig for samme person og 
både attestere og anvise samme faktura. Dette er en innebygget funksjon for god 
fakturakontroll. Dette fungerer således bra. Det som ut fra rådmannens vurdering derfor 
utgjorde den desidert største risikoen når det gjaldt internkontrollen ift fakturabehandling i 
kommunen, var de uklare rutinene rundt tildeling av attestasjon og anvisningsmyndighet, og 
hva dette ansvaret faktisk innebærer. Kommunens praksis på dette området utgjorde en stor 
risiko, var mangelfull, og var i strid med normale retningslinjer for hvordan god internkontroll 
skal utøves i en organisasjon. Personer uten tildelt budsjettansvar, og dermed innehar et 
eierforhold til budsjettet, kunne i prinsippet anvise fakturaer for store beløp, med de 
konsekvenser det kunne fått. 
 
Ut fra denne risikovurderingen ble det utarbeidet nye retningslinjer som også ble innarbeidet i 
økonomireglementet til kommunen. Økonomireglementet ble vedtatt i desember 2019, og 
man jobbet med å implementere denne nye rutinen inn i 2020. I hovedtrekk innebærer det 
nye reglementet at det kun er rådmann/ass. Rådmann som har myndighet til å tildele 
anvisningsmyndighet. Anvisningsmyndighet kan heller ikke videredelegeres til andre. 
Anvisningsmyndighet følger linjeorganisasjonen, slik at det er ledere med delegert 
budsjettansvar, som også har myndighet til å anvise. Etter omorganiseringen gjelder dette 12 
enhetsledere i kommunen, i tillegg til kommunalsjefene og ass. Rådmann. Kommunalsjefer 
og enhetsledere har myndighet til å delegere attestasjonsmyndighet i sin organisasjon til 
personer som har en funksjon hvor dette er naturlig, slik som driftsledere mv. 
 
Fullmakten gis på egne skjemaer, som sendes til økonomiavdelingen for registering i 
systemet, slik at man har kontroll på hvilke personer som har disse fullmaktene. 
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Revisjonen etterlyser en skriftliggjort risikovurdering av forholdene rundt fakturakontrollen. 
Det ble aldri utarbeidet noen skriftlig vurdering/internt notat fra rådmannens side rundt disse 
forholdene. Men det er, som forsøkt redegjort for over, blitt gjennomført en betydelig 
vurdering og kartlegging av risiko i kommunen, som var den direkte foranledningen til at man 
utarbeidet et nytt økonomireglement, og innførte en kraftig innstramming i rutinene på 
området.  
 
Administrasjonen håper at dette er et tilfredsstillende svar på dette spørsmålet, og vil 
eventuelt også kunne svare på ytterligere spørsmål rundt dette i kontrollutvalgets møte. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 

Geir Kvisten 

 
Ass.rådmann 
 
Hvaler kommune 
Mob: +4799166366 
E-post: geikvi@hvaler.kommune.no 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/75 
Dokumentnr.: 12 
Løpenr.: 189591/2022 
Klassering: 3011-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 16.06.2022 22/21 

 
 

Prosjektplan "Psykisk helsearbeid" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Prosjektplan «Psykisk helsearbeid» godkjennes 

 
Fredrikstad, 01.06.2022 

 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «Psykisk helsearbeid», 01.06 2022 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyresak 21/88, den 16.12 2021 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 – juli 
2024) 
KU-sak 21/41, den 18.11 2021 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 – juli 2024) 

 

Saksopplysninger 
Det framgår av risiko- og vesentlighetsvurderingen i forkant av forvaltningsrevisjonsplanen 
hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i 
sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for prosjektet»).  På grunnlag av dette, foreslår 
revisjonen to hovedproblemstillinger: 
 

1. Har kommunen et tjenestetilbud til personer med behov for oppfølging grunnet rus- 
og psykiske lidelser som er i tråd med lovverk og nasjonale føringer? 

2. Er det etablert et tilstrekkelig samarbeid internt i kommunen og mellom kommunen 
og spesialisthelsetjenesten i forbindelse med å gi oppfølging til personer med rus- og 
psykiske lidelser? 

 
Revisjonen antar at det vil gå med 300 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i desember 2022. 
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Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. Sekretariatet ser at revisjonen har endret tittel på prosjektet fra 
psykisk helsevern til psykisk helsearbeid. Sekretariatet slutter seg til revisjonens 
synspunkter på tittel på prosjektet. 
 
Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og 
gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes. 
 
 

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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Psykisk helsearbeid 

  

 

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

HVALER KOMMUNE 

01.06.2022 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 

 

 

2 
 

 

1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene, og er kontrollutvalgets ansvarsområde jf. 

kommuneloven § 23-2 (1c). Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres systematiske vurde-

ringer av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 

vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2022 - 2024 ble vedtatt i kommunestyret 16.12.2021, sak 21/88. Planen 

bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Psykisk helsearbeid er det første prosjek-

tet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurderingen nevnes det følgende om 

risiko på området: 

«Mobilt team, som skulle utføre tjenesten praktisk bistand og veiledning ut mot personer 

bosatt i kommunen, fikk nå et bredt fagområde som sitt arbeidsfelt i forhold til tidligere 

oppgaver knyttet til oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Personalet var gjennom en 

stor omstilling faglig og måtte raskt tilegne seg ytterligere kunnskap innenfor områdene rus 

og psykisk helse og andre helse- og omsorgstjenester. […]. 

Det er nå registrert 89 saker fordelt på rus og psykisk helsetjenesten og Mobilt team. I noen 

tilfeller kan både rus og psykisk helsetjeneste og Mobilt team yte bistand til samme person 

avhengig av personens behov og rettigheter i henhold til Lov om helse- og omsorgstjenester. 

[…]. 

 

Psykisk helsevern er etter kommunens ledelse et utfordrende område. Det gjelder først og 

fremst å levere kvalitet på tjenestetilbudet i egen regi og også bruk av eksterne leverandører. 

Dette gjelder også bolig og tilbudsoppfølging i egen regi. […]. 

 

Sekretariatet vurderer at det kan være flere risikoområder på kommuneområdet. Først og 

fremst er det en helt ny organisering. Frem til organiseringen har satt seg kan det være risiko 

for uavklarte roller, uavklarte arbeidsoppgaver, uavklart ansvar etc. Noe som igjen kan 

medføre utfordringer for tjenesteproduksjonen. 

 

Hvis man ser bort fra denne risikoen og går inn på det enkelte tjenesteområdet så viser flere 

av kontrollhandlingene risiko for barnevernområdet, sosialhjelpsområdet og psykisk 

helsevern. […]. 

 

Vesentlighetsvurderingen ved disse områdene vil alltid bli satt høyt. Dette i hovedsak grunnet 

brukerperspektivet og at enkeltindivid kan bli hardt rammet hvis kommunen svikter på 

området. Fra et økonomisk perspektiv kan det også vurderes som vesentlig tatt i betraktning 

at det kan komme oppreisningskrav, erstatningssaker etc. hvis kommunen svikter. […]. 

 

Mens sekretariatet vurderer høy risiko og høy vesentlighet for følgende områder: 

 Psykisk helsevern» 

 

I rådmannens uttalelse til risiko- og vesentlighetsvurderingen, sier han blant annet at «I forhold til psykisk 

helsevern og rusområdet har vi utfordringer, særlig i forhold til tilgjengelige tiltak for mennesker med 

behov og rettigheter knyttet til omfattende oppfølging og bolig. Målsettingen med mobilt team er blant 

annet å legge opp til mer ambulant oppfølging av denne gruppen for å motvirke eskalering av behov for 

tjenester ved å styrke denne gruppens evne til mestring av eget liv i egen bolig. Til tross for dette har vi 
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noen brukere med svært omfattende behov som vi ikke klarer å etablere tilbud til innenfor eget tiltaks-

apparat. Dette er svært kostbare tiltak.» 

 

Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen. Når det 

gjelder tittel på forvaltningsrevisjonen, mener vi det er mer presist å snakke om psykisk helsearbeid 

fremfor psykisk helsevern. Det fremgår av flere kilder at psykisk helsevern dreier seg om tilbud utenfor 

det kommunale tilbudet, mens psykisk helsearbeid foregår innad i kommunen. Blant annet sier lov om 

etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) at med psykisk helsevern 

menes spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av mennesker på grunn av psykisk li-

delse. Videre skriver Store norske leksikon1 at begrepet psykisk helsearbeid i dag er mest knyttet til 

tjenester i kommunene, og at det på organisatorisk nivå nå er vanlig å bruke psykisk helsearbeid som 

benevnelse på tjenester som organiseres og tilbys lokalt, mens psykisk helsevern viser til tjenester som 

tilbys gjennom spesialisthelsetjenesten (samlebetegnelse på helsetjenester som ikke utføres på et kom-

munalt nivå2). 

 

Revisjonen har oversendt utkast til prosjektplanen til kommuneadministrasjonen, hvor det ble gitt mu-

lighet for å gi innspill til planen. Administrasjonen ga sine innspill per e-post 31.05.22. Revisjonen vur-

derte at det ikke var behov for å gjøre endringer i prosjektplanen på bakgrunn av disse, men vil ta med 

innspillene i det videre arbeidet. 

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvalt-

ningsrevisjon» (RSK 001/ god revisjonsskikk). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart 

mellom hva som er innsamlet data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal også være en tydelig 

sammenheng mellom problemstillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle an-

befalinger. 

 

Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med prosjektet. 

 

Revisjonen kan gjøre mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger. Større endringer avklares 

med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget. 

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

1. Har kommunen et tjenestetilbud til personer med behov for oppfølging grunnet rus- og psykiske 

lidelser som er i tråd med lovverk og nasjonale føringer? 

2. Er det etablert et tilstrekkelig samarbeid internt i kommunen og mellom kommunen og spesia-

listhelsetjenesten i forbindelse med å gi oppfølging til personer med rus- og psykiske lidelser? 

 

Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg 

i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- 

                                                      

 
1 https://sml.snl.no/psykisk_helsearbeid 

2 https://snl.no/spesialisthelsetjenesteloven 
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og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmid-

delproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Hvilke tjenester kommunen som et minimum 

plikter å yte følger av helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 3, hvor det fremkommer av § 3-2 at 

kommunen skal drive forebyggende arbeid, og gi befolkningen et dekkende, faglig forsvarlig og effektivt 

tjenestetilbud med utgangspunkt i lokale forhold. Tilbudene skal omfatte diagnostikk, behandling, reha-

bilitering og pleie og omsorg. 

 

Ifølge «Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig 

ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser» fra Helsedirektoratet, påvirker ruslidelser og psykiske lidel-

ser hverandre gjensidig og krever spesiell oppmerksomhet. Det fremkommer av veilederen at personer 

med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP-lidelser) har mulighet til bedring av både symptomer og livs-

kvalitet dersom man koordinerer utredningen og behandlingen av begge lidelsene. Videre står det at 

kommunen er en svært viktig arena for kontaktetablering, kartlegging, behandling og oppfølging av per-

soner med ROP-lidelser. Kommunenes ansvar omfatter blant annet: 

 kartlegging av funksjonsnivå og vurdering av behov for tjenester herunder praktisk bistand og 

opplæring for å kunne mestre boforhold, personlig økonomi, personlig hygiene med mer 

 ruskartlegging og psykososial oppfølging 

 forebyggende helsetjenester, nødvendig helsehjelp (behandling av sykdom, medisinsk og psy-

kososial habilitering og rehabilitering, pleie og omsorg) 

 fremskaffing av bolig og oppfølging i bolig 

 sosial eller arbeidsrettet aktivisering 

 arbeid med individuell plan 

 generell oppfølging og veiledning 

 henvisning til behandling 

 

Gjennom problemstilling 1 vil revisjonen undersøke kommunens tilbud til personer med behov for opp-

følging i forbindelse med rus- og psykiske lidelser. Dette kan være personer med psykisk lidelse, eller 

med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Selv om forebyggende arbeid og arbeid opp mot barn og 

unge er viktig i denne sammenheng, vil vi i denne forvaltningsrevisjonen avgrense undersøkelsene til å 

gjelde personer fra 18 år og oppover, og fokusere på hva kommunen tilbyr denne gruppen av voksne 

med rus- og psykiske lidelser. Aktuelle tjenester og tilbud å se på vil være kommunens rus- og psykisk 

helsetjeneste, kommunepsykolog, NAV, boligtilbud, etc. 

 

Ifølge veileder «Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne» fra Helsedirektoratet har kommu-

nen plikt til å opprette en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Enheten 

har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning 

av koordinator. Det fremkommer av veilederen at målet med koordinerende enhet er å sikre koordinerte 

tjenester til dem som trenger det, og legge til rette for god samhandling mellom bruker og tjenesteytere 

og mellom tjenesteytere fra ulike faggrupper, sektorer og nivåer. Videre står det at samarbeidsformer 

og rolleavklaring tjenestene imellom bør avklares ut i fra lokale forhold, og at det er vel så viktig å avklare 

samarbeidet internt i kommunen, som mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Et forsvarlig 

helse- og omsorgstilbud forutsetter i de fleste sammenhenger at kommunale aktører og tjenester sam-

arbeider om tilbudet.  

 

I problemstilling 2 vil revisjonen undersøke hvordan kommunen arbeider på tvers i forbindelse med rus- 

og psykiske lidelser, og om samarbeidet fungerer som det skal. Videre vil det være aktuelt å undersøke 

hvilke aktører utenfor det kommunale tilbudet kommunen samarbeider med, og hvordan kommunen 

gjennom begge former for samarbeid legger til rette for et koordinert og helhetlig tilbud til innbyggere 

med rus- og psykiske lidelser. 
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4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forvent-

ninger som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes 

normalt med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskri-

terier. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurde-

res opp mot revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som 

trekkes. I dette prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier: 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 (helse- og om-

sorgstjenesteloven) 

 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator av 16. desember 

2011 nr. 1256 

 Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64 (helsepersonelloven) 

 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63 (pasient- og brukerrettighetsloven) 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. desember 2009 nr. 131 (so-

sialtjenesteloven) 

 Veileder IS-2076 fra Helsedirektoratet: «Sammen om mestring - Veileder i lokalt psykisk helse-

arbeid og rusarbeid for voksne. Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten» 

 Nasjonal faglig retningslinje IS-1948 fra Helsedirektoratet: «Nasjonal faglig retningslinje for ut-

redning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus – og psykisk lidelse – ROP 

lidelser» 

 

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskje-

maet nedenfor: 

 
Problemstillinger 

 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/ analyse-

metode 

Problemstilling 1 

Har kommunen et tjenes-

tetilbud til personer med 

behov for oppfølging 

grunnet rus- og psykiske 

lidelser som er i tråd med 

lovverk og nasjonale fø-

ringer? 

Helse- og omsorgs-

tjenesteloven, for-

skrift om habilitering 

og rehabilitering, in-

dividuell plan og ko-

ordinator, helseper-

sonelloven, pasient- 

og brukerrettighets-

loven, sosialtjenes-

teloven, veileder IS-

2076, nasjonal faglig 

retningslinje IS-1948 

Kommunes rutiner og 

planverk, opplysninger 

fra kommunens ledere og 

ansatte 

Dokumentanalyse, interv-

juer, eventuelt spørre-

undersøkelse 
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Problemstilling 2 

Er det etablert et tilstrek-

kelig samarbeid internt i 

kommunen og mellom 

kommunen og spesialist-

helsetjenesten i forbin-

delse med å gi oppføl-

ging til personer med 

rus- og psykiske lidelser? 

Helse- og omsorgs-

tjenesteloven, for-

skrift om habilitering 

og rehabilitering, in-

dividuell plan og ko-

ordinator, helseper-

sonelloven, pasient- 

og brukerrettighets-

loven, sosialtjenes-

teloven, veileder IS-

2076, nasjonal faglig 

retningslinje IS-1948 

Kommunes rutiner og 

planverk, opplysninger 

fra kommunens ledere og 

ansatte 

Dokumentanalyse, interv-

juer, eventuelt spørre-

undersøkelse 

 
 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Henning S. Langsholt - utførende forvalt-

ningsrevisor 

Casper Støten - oppdragsansvarlig forvalt-

ningsrevisor 

Prosjektperiode Juni-desember 2022 

Antall timer 300 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Hvaler kommune 

Fremdrift  Ferdig  

Prosjektplan godkjent i KU 16.06.2022 

Rapport sendt til kommunedirektøren November 2022 

Rapport sendt til kontrollutvalgssekretariatet 17.11.2022 

Rapport behandles i kontrollutvalget 01.12.2022 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 16.06.2022 22/22 

 

Oppsummering av regnskapsrevisjon for 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til 

orientering 
 
 
Fredrikstad, 31.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Oppsummering av regnskapsrevisjon for Hvaler kommune 2021, datert 30.05 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - sak 21/32 den 23.09 2021, ”Overordnet revisjonstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon”  

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 2021.  Formålet 
med dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte 
revisjonshandlinger, og resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2021.  
Tidligere (i 2021) har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonstrategi for kontrollutvalget 
for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Hvaler kommune. 
Det vises til sak 21/32 i kontrollutvalget den 23.09 2021.  Det ble i den redegjort for 
inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og vesentlighetsvurdering samt 
spesifikke fokusområder. 
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Vurdering 
Sekretariatets gjennomgang av oppsummeringsnotat viser at revisjonen fokusområder som 
ble omtalt i saken om revisjonsstrategien for 2021 er fulgt opp gjennom årsoppgjøret og ved 
interimsrevisjon, og er omtalt i oppsummeringsnotatet.  
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens oppsummering av utført 
regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, til orientering. 
 
 

25



 

  

HVALER KOMMUNE 

2021 

Oppsummering av 
regnskapsrevisjon 
2021 
 
 
 

 
 

26



Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

OPPSUMMERING REGNSKAPSREVISJON 

 

/2 

Innhold 

1 Formål.............................................................................................................................................. 3 

2 Regnskapsavleggelse .................................................................................................................... 3 

3 Oppsummering ............................................................................................................................... 4 

 Driftsmidler ..................................................................................................................................... 4 

 Finans ............................................................................................................................................ 4 

 Innkjøp ........................................................................................................................................... 4 

 Likvid .............................................................................................................................................. 4 

 Lønn ............................................................................................................................................... 5 

 Merverdiavgift ................................................................................................................................ 5 

 Områdeovergripende ..................................................................................................................... 5 

 Overføring ...................................................................................................................................... 5 

 Salg ................................................................................................................................................ 6 

 Skatt ............................................................................................................................................. 6 

 Kontroller i årsavslutningen.......................................................................................................... 6 

 Etterlevelseskontroll ..................................................................................................................... 6 

 Attestasjoner ................................................................................................................................ 7 

 Henvendelser ............................................................................................................................... 7 

 

  

27



Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

OPPSUMMERING REGNSKAPSREVISJON 

 

/3 

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 2021 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 21/32 i kontrollutvalget den 23.09.2021, 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 22.02.2022 av kommunedirektør og økonomisjef.  

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

årsoppgjøret. Nytt regnskapet er avlagt og mottatt 12.04.2022. 

Kommunedirektørens årsberetning per 31.03.2022 ble mottatt i endelig revidert utgave den 

13.04.2022. 

Dokumentet «uttalelsen fra ledelsen» ble mottatt 15.04.2022. Erklæringen er gitt uten 

tilleggsopplysninger. Revisors beretning og nummerert brev 6/2022 er avgitt 19.04.2022.  

 

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 2021, og av resultatet for regnskapsåret som ble 

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

Norge.  

 

Under «Andre forhold» i årets revisjonsberetning og i ovennevnte nummererte brev har vi 

vist til at det i selvkostforskriften § 8 fremkommer at et overskudd som er avsatt til 

selvkostfondet, skal tilbakeføres ved å finansiere et fremtidig underskudd senest i det femte 

året etter at overskuddet oppsto. 

  

En andel av fondsmidler knyttet til slam er eldre enn 5 år. Vi viser til kommunens 

redegjørelse i note 14 om selvkostområder, avsnitt «Slamtømming – selvkostoversikt 2020 til 

2026». 

 

Revisjonen har hatt utstrakt kommunikasjon med kommunens organisasjon i forbindelse med 

årsoppgjøret. Revisjonen opplever at det er en konstruktiv og ryddig dialog med kommunen.  
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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. Det er også innhentet anskaffelsesprotokoller på enkelte større 

investeringer. 

 

Vi har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av sine 

driftsmidler.  

 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 av og avsetning til fond. Det er også foretatt kontroll av balansekonti, herunder 

påsett riktig håndtering knyttet til overførte bokførte verdier til, og aktivering av aksjer i, Borg 

Havn IKS. 

 

Det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

finansområdet. 

 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 utført test av kontroll når det gjelder arbeidsdeling ved 

attestasjon og anvisning samt kontrollsteget som viser at bilag har vært gjenstand for 

kontroll. I tillegg er det ved årsavslutning foretatt kontroll av balansekontoer, blant annet 

leverandørgjeld.  

 

Kontrollene viser at kommunens systematiske internkontroll fungerer, og det er ikke avdekket 

vesentlig feil eller mangler ved kommunens håndtering av innkjøp. 

 Likvid 

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

Likviditetsstyring er viktig for kommunens daglige drift og investeringer. 
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Det er utført test av kommunens egenkontroll ved avstemming av bankkontoer. Videre, er 

det i forbindelse med årsoppgjøret innhentet engasjementsoppgave fra bank som viser de 

respektive fullmakter enkeltpersoner har knyttet til disponering av kommunens likvider. Alle 

bankkonti er avstemt mot ekstern dokumentasjon revisjonen har innhentet.  

 

Kommunen har rutiner på jevnlige avstemminger av bankkonti og det er ikke avdekket 

vesentlig feil eller mangler ved håndtering av disse. 

 Lønn 

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

kommuneregnskapet. Det er utført test av kontroll på rutiner for utbetaling av lønn og 

grunnlag for pensjon. Det er også foretatt analytiske kontrollhandlinger. Kontroll av 

balanseposter for pensjon, feriepenger, sykepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk er 

gjennomgått. 

 

Våre revisjonshandlinger har vist at den interne kontrollen fungerer som forutsatt. Det er ikke 

avdekket vesentlige feil eller mangler.  

 Merverdiavgift 

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

kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Det er utført test av 

kontroll på avstemminger og kontrollsteget. Videre utføres det detaljkontroll på håndtering av 

merverdiavgift (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. 

 

Det er ikke avdekket feil eller mangler som ikke er rettet ved kommunens håndtering av 

merverdiavgiftsområdet. 

 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 også utført test av kontroll på tertial- og årsrapportering til politisk miljø. 

 

Revisors kontroller har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler. 

 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 mm. 

 

Det er utført test av kontroll på kommunens håndtering og avstemming av 

sykepengerefusjoner 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. 
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Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på overføringsområdet. 

 Salg 

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

for hjemmehjelp, kommunale gebyrer etc. 

 

Det er utført test av kontroll på kommunens fakturering av kommunale gebyrer. Vi har også 

foretatt analytiske kontrollhandlinger, og kontroll av balanse. I tillegg er det foretatt 

gjennomgang av vesentlige inntektsposter innenfor salgsområdet. 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. 

 

I selvkostforskriften § 8 fremkommer at et overskudd som er avsatt til selvkostfondet, skal 

tilbakeføres ved å finansiere et fremtidig underskudd senest i det femte året etter at 

overskuddet oppsto. En andel av fondsmidler knyttet til slam er eldre enn 5 år, og er derfor 

kommentert under «Andre forhold» i årets revisjonsberetning. Vi viser til kommunens 

redegjørelse i årsregnskapets note 14 om selvkostområder, avsnitt «Slamtømming – 

selvkostoversikt 2020 til 2026». 

 

Revisjonen har for øvrig ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på salgsområdet. 

 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 regnskapsmessig skilles ut og rapporteres på særskilt. 

 

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

gjennomgang av det som kommunen rapporterer i denne forbindelse, og kontrollerer dette i 

sin helhet mot regnskapsført grunnlag, slik at skatteberegningen blir presis. 

 

Innrapporteringsfrist for skatt på avfallshåndtering forfaller etter at årsoppgjøret ferdigstilles. 

Revisjonen følger opp og yter teknisk bistand for at kommunen får ferdigstilt og rapportert 

skattemessige resultater innen gjeldende tidsfrister som er fastsatt av Skatteetaten.  

 Kontroller i årsavslutningen 

Samtlige revisjonsområder er også omfattet av flere revisjonshandlinger som utføres i 

årsavslutningen. Det gjennomføres blant annet kontroller på at balanseposter er dokumentert 

og avstemt, at regnskapsføring av videreutlån er korrekt, at lønns- og pensjonsutgifter er 

korrekt innberettet og regnskapsført, at både drifts- og investeringsregnskapet er avsluttet i 

henhold til gjeldende regelverk, at regnskapsdokumentet inneholder pliktige noter, og at 

kommunedirektørens årsberetning samsvarer med kravene i kommuneloven. Det 

gjennomføres også avsluttende analyser. 

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

selvkost ble valgt til kontroll. 

 

Det er skrevet en uttalelse datert 20.04.2022 med konklusjon at basert på de utførte 

handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til 

å tro at Hvaler kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for 

håndtering av selvkost. Forhold vedrørende fondsmidler knyttet til slam, som er eldre enn 5 

år, er informert om i revisjonsberetningen datert 19.04.2022. 

 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 12 revisjonsuttalelser vedrørende tilskudd kommunen har 

rapporteringsplikt på som fordeler seg på 8 revisjonsuttalelser etter ISA 8001, og 4 

revisjonsuttalelser etter ISRS 44002. 

 

Av de mest vesentlige kan vi nevne: 

 Mva-kompensasjon 

 Rapportering av antall psykisk utviklingshemmede 

 Ressurskrevende tjenester 

 Koronatilskudd til vedlikehold og rehabilitering 

 Henvendelser 

I tillegg til revisjon av årsregnskapet, attestasjoner og etterlevelseskontroll 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 30.05.2022 

 

 

 

 

 

 

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

Jolanta Betker(sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 
Jostein Ek(sign.) 

revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/75 
Dokumentnr.: 10 
Løpenr.: 188357/2022 
Klassering: 3011-188 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 16.06.2022 22/23 

 

Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner fra august 2022 til juli 2024 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget 

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

2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i 
møte i kontrollutvalget. 

 
 
Fredrikstad, 31.05.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Hvaler kommune 

august 2022 til juli 2024 
2. Plan for forvaltningsrevisjon Hvaler kommune januar 2022 – juli 2024 
3. Risiko- og vesentlighetsvurderinger Hvaler kommune 2021 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak 22/15, 12.05.2022, Rutine for avtale om levering av 

forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Hvaler kommune 
 Kontrollutvalgssak 21/41, 18.11.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Hvaler kommune 

januar 2022 – juli 2024 
 Kommunestyresak 88/21, 16.12.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Hvaler kommune 

januar 2022 – juli 2024 
  

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 12.05.2022, sak 22/15, Rutine for avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Hvaler kommune. Kontrollutvalget vedtok at 
«Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Hvaler kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024» skulle behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022. 
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Dette er en avtale mellom kontrollutvalget og Østre Viken kommunerevisjon IKS, som skal 
sikre en god bestillingsdialog og en gjensidig forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter 
som skal gjennomføres i denne perioden. Kontrollutvalget skal i møtet tydeliggjøre hva de 
ønsker bestilt. Dette skal innarbeides i avtalen. 
 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon for perioden januar 2022 til juli 
2024. Denne viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Dette 
med utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med § 23-3 i kommuneloven. 
 
Av og til oppstår det også situasjoner eller hendelser som gjør at kontrollutvalget ønsker å 
sette i gang undersøkelser. Slike undersøkelser kalles hendelsesbaserte, i motsetning til 
risikobaserte. Dette kan være en uønsket hendelse eller tilstand som blir kjent gjennom en 
varsling, et medieoppslag eller liknende. Felles er at noe kritikkverdig kan ha skjedd, og at 
kontrollutvalget ønsker saken belyst, med fokus på hendelsen (Jf. Veileder i 
forvaltningsrevisjon, NKRF, 2016) 
 
Et vanlig utgangspunkt for å bestille en forvaltningsrevisjon er at utvalget drøfter bakgrunnen 
for og formålet med prosjektet og mulige problemstillinger. Drøftingene danner grunnlag for 
å be revisor utarbeide en prosjektplan. 
 
Revisor utarbeider videre en prosjektplan for bestillingen der omfang og problemstillinger 
knyttet til forvaltningsrevisjonen fremkommer i tråd med avtalen.  
 
Forvaltningsrevisjon må gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 
2022 – 2024. Det er vedtatt å gjennomføre 3 prosjekter i denne perioden. Det er i 
budsjettperioden anslått 750 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 2022*2,5) 
 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300 timer. Kommunestyret har delegert 
til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Dersom 
et prosjekt anslås å overstige 300 timer med mer enn ti prosent må kontrollutvalget enten 
redusere antall prosjekter i planen eller be kommunestyret om en ekstra bevilgning. 
 
Bestilling av en forvaltningsrevisjon skal ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon. Men 
kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet risiko til, som gjør at de vil 
gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke står i planen. For å kunne bestille en 
forvaltningsrevisjon må kontrollutvalget ha tilgjengelige budsjettmidler. Dersom utvalget ikke 
har midler, kan det be kommunestyret om en ekstra bevilgning. Kommunestyret kan også 
bestille en forvaltningsrevisjon (Jf. Kontrollutvalsboka, 2021) 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at avtalen kan bidra til god bestillingsdialog og gjensidig 
forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet mellom kontrollutvalget og revisjonen. 
 
Videre vurderer sekretariatet at en slik avtale gir en god oversikt og sikrer at leveransen av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter tilfredsstiller rammene i oppdraget. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta avtalen med de føringer som fremkommer i 
møtet. 
 
Sekretariatet foreslår at dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen bør den settes 
opp som sak i møte i kontrollutvalget. 
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Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Hvaler kommune august 2022 til juli 2024 
 

Bestillinger for 2022 – 2024 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 16.06.2022, sak xx/xx Avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024. Utvalget la til grunn plan for 
forvaltningsrevisjon for Hvaler kommune 2022 – 2024. 

Problemstilling og risiko: 
Forvaltningsrevisjoner skal ta utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med 
§ 23-3 i kommuneloven. Risiko- og vesentlighetsvurderingen vil bli lagt til grunn for 
prosjektet. Prosjekt kan også bestilles av hendelsesbaserte årsaker. 

Prosjektplan: 
Revisjonen utarbeider en prosjektplan for bestillingen der omfang og problemstillinger knyttet 
til forvaltningsrevisjonen fremkommer. Dette gjøres for å sikre en felles forståelse mellom 
revisjonen og kontrollutvalget knyttet til bestillingens innhold, samt sikre at 
forvaltningsrevisjonen gjennomføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk (Standard for 
forvaltningsrevisjon - RSK 001). Prosjektplanen vil bli lagt frem for kontrollutvalget i god tid 
før forvaltningsrevisjonsrapporten legges frem for kontrollutvalget. 

Omfang og problemstillinger som vil bli besvart i prosjektet vil fremkomme av prosjektplanen. 

 

Omfang og økonomisk ramme 
Forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 2022-
2024. Budsjettet skal sees i sammenheng med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for 
perioden januar 2022 - juli 2024. I plan for forvaltningsrevisjon for Rakkestad kommune 
2022-2024 er det vedtatt å gjennomføre 3 forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden. Det 
er i budsjettperioden anslått 750 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 
2022*2,5) 

Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300 timer. Kommunestyret har delegert 
til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Dersom 
et prosjekt anslås å overstige 300 timer med mer enn ti prosent må kontrollutvalget enten 
redusere antall prosjekter i planen eller be kommunestyret om en ekstra bevilgning. 

I perioden er det vedtatt å gjennomføre 3 forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

1 Psykisk helsevern 
2 Personvern og informasjonssikkerhet 
3 Internkontroll 
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Følgende 3 prosjekter bestilles i perioden august 2022 til juli 2024  
 

PROSJEKT 1: 
Psykisk helsevern 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 2. kvartal 2022  
Til behandling i KU-møte: 2. kvartal 2022 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: 4. kvartal 2022 
Anslått til behandling i KU-møte: 4. kvartal 2022 

 

PROSJEKT 2: 
Personvern og informasjonssikkerhet 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 2. kvartal 2023 
Til behandling i KU-møte: 2. kvartal 2023 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet:  
Anslått til behandling i KU-møte:  

 

PROSJEKT 3: 
Internkontroll 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1. kvartal 2024 
Til behandling i KU-møte: 1. kvartal 2024 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet:  
Anslått til behandling i KU-møte:  

 

 

 

Hvaler kommune 16.06.2022 

 

 

Ingerid Bjercke       Jolanta Betker 

Leder av kontrollutvalget      Daglig leder, ØVKR IKS
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
Xxxx kommune perioden jan. 2022- juli 2024 – 
2022/2024 

Plan for 
forvaltningsrevisjon 

Hvaler kommune  

Januar 2022- juli 2024  
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Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 
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side 2 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

1 Innledning og sammendrag 

Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand  
for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og  
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert,  
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet, med sikte på å identifisere 
behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorer og virksomheter1 
 
Dette dokumentet bygger på Risiko- og vesentlighetsvurderinger - Hvaler kommune2, og er 
utarbeidet av ØKUS KOF på vegne av kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har i møtet 18.11.2021, sak 21/41 vurdert det slik at følgende områder bør 
være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Psykisk helsevern 

2 Personvern og informasjonssikkerhet 

3 Internkontroll 

 
 
Kommunestyret behandlet planen i sak 88/21 den 16.12.2021 og følgende områder ble 
vedtatt for forvaltningsrevisjon: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Psykisk helsevern 

2 Personvern og informasjonssikkerhet 

3 Internkontroll 

 

2 Om forvaltningsrevisjon  

I henhold til kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c har kontrollutvalget ansvar for at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 
eierinteresser i.  Etter kommunelovens § 23-3, 1.ledd innebærer forvaltningsrevisjon å 
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regelverksetterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Kontrollutvalget har i henhold til kommunelovens § 23-3, andre ledd, første punktum en plikt 
til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Denne planen skal behandles og vedtas i 
kommunestyret/bystyret. 

 
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av prosjekter benyttes standard 
RSK 001 utarbeidet av NKRF3, ”Standard for forvaltningsrevisjon.” 
 

                                                
1 kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c og kommunelovens § 23-3, 1.ledd  
2 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken.  
3 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
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side 3 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant annet settet fokus 
på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk. 
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 
Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk 
effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper økt konkurranse, og det er ofte 
manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Det er også viktig at folkevalgte 
får nøytral styringsinformasjon. Dette medfører at kommunene som oftest må rette større 
fokus på ressursbruk, styring og ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske 
data, med evaluering av måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse. 
 
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til: 

 Å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold 
til politiske vedtak og forutsetninger 

 Å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for  
- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 
- kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen 
- ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/ økonomisk drift, økt 

produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse 
- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift 

 

3  Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjonsplan skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering4 av 
kommunens virksomhet og selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å 
vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko 
for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse avvikene vil kunne få.  
Hensikten med vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Bestemmelsen i lovverket må forstås slik at det må utarbeides en plan som sikrer at det 
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon, og i et omfang som er tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og 
risiko.  
 
Ved utformingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik 
at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll 
med kommunen. 
 
Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figur 1. under 
illustrerer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken 
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Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 

 
Figur1.  

 
1. Sekretariatet utfører risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av 

områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon på. 
2. Kontrollutvalget (KU) behandler og vedtar Plan for forvaltningsrevisjon med en 

prioritert liste over områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen blir 
sendt til kommunestyret for behandling. 

3. Kommunestyret behandler og vedtar planen, (eventuelt med andre prioriteringer). 
4. KU bestiller prosjekt fra revisjonen og vedtar en prosjektplan. Prosjektet 

gjennomføres av revisjonen, rapporten verifiseres av kontaktperson og 
kommunedirektør gir sin uttalelse til rapporten og eventuelle anbefalinger i rapporten. 

5. KU behandler rapporten, gir sin innstilling og sender den videre til kommunestyret for 
behandling5.  

6. Rapporten behandles og vedtak fattes i kommunestyret, om nødvendig blir det gjort 
vedtak på hva administrasjonen skal følge opp. 

7. Ca 1 år etter kommunestyrevedtak blir det gjennomført en oppfølging av 
kommunestyrets vedtak for å se om administrasjonen har fulgt opp eventuelle pålegg 
om retting av feil/mangler. Rapporten behandles i KU og sendes deretter til 
kommunestyret.  

 

 

3.1 Oversikt over gjennomførte prosjekter 

I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som fra 2012 til 
dags dato er blitt gjennomført i Hvaler kommune:  
 
ÅR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

2012 Internkontroll og saksbehandling i 
barneverntjenesten 

2013 Kvalitet i pleie- og omsorg 
2015 Utskrivningsklare pasienter 

                                                
5 Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til kommunestyret etter kontrollutvalgets 
behandling. 

1. Risiko- og 
vesentlighets 

vurdering
2. Kontrollutvalget  

(KU) behandler Plan 
for 

forvaltningsrevisjon 
og innstiller til 

by/kommunestyret 

3. By/kommunestyret 
behandler og vedtar Plan for 

forvaltningsrevisjon

4. KU bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 

revisjonen og prosjektet 
gjennomføres 

5. KU får rapporten til 
behandling og sender den til 

by/kommunestyret for 
behandling 

6. Rapporten behandles 
og vedtak fattes i 

by/kommunestyret 

7. 
Oppfølgingsrapport 

utarbeides og 
behandles
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ÅR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 
2016 Eiendomsforvaltning 
2016 Dokumentasjon og likebehandling i 

byggesaker 
2017 Innføring av eiendomsskatt 
2018 Investeringsprosjekter 
2019 Refusjoner og tilskudd 
2019/2020 «Røde flagg» (påbegynt i 2019) 
2021 «Varsling – overholdelse av reglement i 

praksis» 
 
 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 

4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer 

Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til 
prioritering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Kontrollutvalget behandlet, med grunnlag i risiko- og vesentlighetsvurderingen, Plan for 
forvaltningsrevisjon i sitt møte den 18.11.2021, sak 21/41. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt 
krever gjennomsnittlig 300 timer i ressurser6. Ut fra dette skal det avholdes to til tre prosjekter 
i kommende to og et halvt årsperiode i Hvaler kommune. 
Kontrollutvalget har vurdert det slik at følgende områder bør være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden 2022-2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Psykisk helsevern 

2 Personvern og informasjonssikkerhet 

3 Internkontroll 

 
Se risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 10.november 2021 for omtale av 
prosjektområder. 

 

4.2 Kommunestyrets vedtak 

I kommunestyrets sak 21/88 den 16.12.2021 ble følgende områder vedtatt: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Psykisk helsevern 

2 Personvern og informasjonssikkerhet 

3 Internkontroll 

 
 

                                                
6 Gjennomsnittlig (hele landet) brukes det ca. 280 timer på et forvaltningsrevisjonsprosjekt. (Jf. 
Rapport ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”, KRD desember 2009, bygger på 
Nordlandsforsknings rapport 4/2007). I tillegg kommer tid til planlegging og administrasjon. 

42



 

side 6 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
kommunestyret7. I vedlegg til årsbudsjettet er ressurser til forvaltningsrevisjon spesifisert 
med et beløp som utgjør 360 timer årlig inkludert 60 timer til oppfølgingsrapporter. 
 
For hvert prosjekt vil det bli avsatt gjennomsnittlig 60 timer i ressurser til oppfølging ett år 
etter at prosjektet er behandlet i kommunestyret, (disse timene vil legges inni neste års 
budsjett).  
 
De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon. 
Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen.  
 

4.4 Delegering til kontrollutvalget 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3 
vedtas av kommunestyret. Etter samme paragraf kan kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det fremgår 
av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi risiko- og 
vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, slik at det av den 
grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
Kommunestyret fattet i sitt møte den 16.12.2021, sak 21/88, vedtak om at kontrollutvalget gis 
fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette.  
 

                                                
7 i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2. 
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1. Forord: 
Kommuneloven fastslår at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen 

utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på 

hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- 

og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 

selskaper. At kommunens selskaper også skal vurderes i forbindelse med valg av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter kommer som en følge av en endring i ny kommunelov1. 

Det er viktig at utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer med bakgrunn i en risiko- og 

vesentlighetsvurdering. Dette for at revisjonsressursene settes inn på de områdene av 

kommunal forvaltning der det er størst behov for forvaltningsrevisjon. På den måten kan 

forvaltningsrevisjon i størst mulig grad gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og 

utvikling i kommunen. 

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF, (med bidrag fra Østre Viken kommunerevisjon IKS), 

har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering for Hvaler kommune, denne legges til grunn 

for plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023 

2. Sammendrag: 
Kontrollutvalgssekretariatet vurderer at det er seks områder som skiller seg ut og tilsier 
risiko/vesentlighet2.  

Disse områdene blir kort fortalt i tabellen under, tabell 1. 

Kommunalområde/ 
selskap: 
 

Risiko: Vesentlighet: Evt. kommentar: 

Barnevern – 
undersøkelser og 
tiltak 

 

2 3 Ordfører og rådmann 
opplever at det 
arbeides godt på dette 
området. Dette kan tilsi 
noe lavere risiko. 

Sosialhjelp 
 

2 3 Rådmann gir uttrykk for at 
risikoen her vil være 
lavere nå etter 
pandemien. 

Psykisk helsevern 
 

3 3  

Personvern og 
informasjonssikkerhet 

 

3 3  

Internkontroll 
 

3 3  

 
Tabell  1 

   

 

                                                
1

 Kommunelovens § 23-3, andre ledd, andre punktum 
2 Risikofaktor (RF) 1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. Vesentlighetsfaktor (VF) 1 = i liten 

grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

46



 

3 
 

3. Metode 
Kontrollutvalgssekretariatet har gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering av Hvaler 
kommune. 

Hverken kommunelov eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon legger føringer på hva en 
risiko- og vesentlighetsvurdering er, kun at det skal gjennomføres i forkant av behandling av 
plan for forvaltningsrevisjon. I lovforarbeidene framgår imidlertid at risiko- og 
vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet 
eller i hvilke selskaper det er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse 
avvikene vil kunne få (vesentlighet). Det framgår videre at risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er grunnlaget for å vurdere temaer, antall forvaltningsrevisjoner og 
når de skal utføres.  

Fordi hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å identifisere aktuelle områder for 
forvaltningsrevisjon, er vår vurdering av risiko knyttet til: 

 Overholdelse av lover og bestemmelser 

 Økonomi 

 Produktivitet  

 Måloppnåelse 

Vesentlighet er vurdert ut fra ulike perspektiver, herunder blant annet:  

 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes driftsutgifter 
sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter.  

 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser som 
vesentligst.  

 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et 
tjenesteområde anser som vesentligst.  

 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved kommunens 
virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet. 

 

Følgende analyser og vurderinger er gjort i forbindelse med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen: 

 Spørreundersøkelse: 

I arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen har vi gjennomført tre Questback/ 
spørreundersøkelser, en sendt til kommunens administrasjon, en sendt til kommunens 
folkevalgte, samt en sendt til kommunens kontrollutvalgsmedlemmer. 

Samlet ble undersøkelsen til administrasjonen sendt til 10 personer, og det var 4 som 
besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 40 %.  

Samlet ble undersøkelsen til folkevalgte sendt til 21 personer, herunder samtlige i 
kommunestyret, og det var 6 som besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 29 %.  

Samlet ble undersøkelsen til kontrollutvalget sendt til 9 personer og det var 3 som 
besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 33%. 

Det var lav svarprosent på samtlige tre spørreundersøkelser. Likevel har sekretariatet 
valgt å ta svarene med i vurderingen fordi de kan gi innspill på enkeltområder, selv om 
det ikke kan generaliseres. 

 Dokumentanalyse: 
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Kontrollutvalgssekretariatet har også gjort en dokumentanalyse hvor vi har gjennomgått 
innspill fra revisjonsplan/revisjonsstrategi, budsjett/ økonomi og handlingsplan, 
virksomhetenes årsrapport og rådmannens beretning. 

 KOSTRA-analyse: 

Det er også blitt gjort en analyse av KOSTRA-tall fra statistisk sentralbyrå. Tallene er 
analysert og vurdert opp mot sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 02. Det er også 
for enkelte områder gjort vurderinger og sammenlignet med Våler kommune og Skiptvet 
kommune og Marker kommune. Disse kommunene tilhører også KOSTRA-gruppe 02.  

 Workshop: 

Vi har gjennomført en workshop med kontrollutvalgets medlemmer den 17. juni 2021. 

 Risiko- og vesentlighetsvurderingen sees også opp mot aktuelle lovendringer, 
tilbakemeldinger fra revisjonen, tidligere henvendelsessaker, tidligere risiko-og 
vesentlighetsvurderinger, samt tidligere planer for forvaltningsrevisjon, saker i media 
og statlige tilsyn. 
 

 Samtale/ møte med ordfører og rådmann 

Avslutningsvis hadde kontrollutvalgssekretariatet et møte med ordfører og rådmann den 13. 
oktober 2021. I dette møtet drøftet vi deres synspunkter på våre foreløpige funn, og de kom 
med innspill på hvilke områder i kommunen de mente var viktige å se nærmere på. 
Rådmann har også kommet med en skriftlig uttalelse til risiko- og vesentlighetsvurderingen, 
denne ligger i sin helhet som vedlegg 1. 

 

Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av kommunens 
virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige 
konsekvenser disse avvikene vil kunne få. 

Risikofaktor (RF) 1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

Vesentlighetsfaktor (VF) 1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

 

4. Risiko- og vesentlighetsvurdering per seksjon: 
Hvaler kommune har fire tjenesteområder: Oppvekst, Helse og omsorg, Friskliv, læring og 

mestring og Teknikk, byggesak og infrastruktur. I tillegg kommer Stab som yter støtte til 

kommunens tjenesteområder.  
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Kommunens satsningsområder er knyttet til miljø og klima, sosiale forhold og økonomisk 

bærekraft. 

4.1 Oppvekst 
Tjenesteområdet besto ved oppstart av budsjettåret 2021 av fem enheter, fra august 2021 er 

det tre enheter; Hvaler barne- og ungdomsskole, kultur og fritid, kommunale barnehager. 

Hvaler hadde ved budsjettårets oppstart tre skoler med hver sin enhetsleder/rektor. Fra 

første august 2021 ble barneskolene samlet i nytt bygg ved ungdomsskolen på Asmaløy og 

de tre skolene ble en felles enhet med en enhetsleder/rektor. 

Området dekker barnehager, skoler, SFO, Hvaler fritidsklubb, Hvaler kulturskole og 

Hvalerhallen. 

Det fremgår av budsjettdokument for 2021 at tjenesteområdet oppvekst utgjør 23,39% av 
kommunens totale brutto utgifter. Sum driftsutgifter er satt til kr. 111 763 000,- i 2021 og de 
neste tre årene. Ca 3 millioner lavere enn 2020 og 6 millioner lavere enn 2019.  

De største økonomiske postene innenfor tjenesteområdet er knyttet til barnehage- og 
skoledriften, samt utgifter til skoleskyss, skole- og barnehageplasser utenfor kommunen, 
voksenopplæring, driftstilskudd til privat barnehage og avtale om Pedagogisk-Psykologisk 
tjeneste (PPT) fra Fredrikstad. 

Det fremgår av budsjettdokumentet følgende: «Barnehage og skole ser en økning i 
ressurskrevende elever i form av bl.a økt grad av utagering mot både medelever og voksne. 
Alle barn har en lovfestet rett til et trygt og godt barnehage og skolemiljø, hjemlet i både 
barnehagelov og opplæringslov, og skolene ser i større grad enn tidligere behov for tettere 
oppfølging og oppbemanning for å sikre både barn, elever og de ansattes arbeidsmiljø.» 

Hvaler fikk ny skolestruktur fra 01.08.2021. Det står i budsjettdokumentet at når skolene 
samles til en enhet på Asmaløy, reduseres det med 4 lederstillinger som går over i ordinær 
pedagogisk bemanning fra 01.08.21. 

I årsmelding for 2020 står det at sykefraværet på Oppvekstområdet samlet var på 7,8%. 
Videre står det: «I all hovedsak er fraværstallene for oppvekst gode, særlig hvis man også tar 
Covid-19 situasjonen med i betraktningen. Fraværet er fortsatt for høyt i barnehage, samtidig 
er dette i all hovedsak knyttet til langtidsfravær. Det er god dialog med de sykemeldte og det 
jobbes med å øke nærværet. Det er også viktig å ha med seg at på grunn av at det er få 
ansatte pr. barnehage, utgjør selv små sykefravær store prosentvise tall. 
Vi ser også at det er en økning i korttidsfravær i forbindelse med Koronasituasjonen og 
særlig det å 
vente på testing, testsvar og å være symptomfri før man kan gå på jobb. Samtidig ser vi også 
at det er svært lite annet korttidsfravær ifht annen sykdom. 
Det arbeides godt med å følge opp sykemeldte og vi ser en generell nedgang i 
langtidsfravær hos flere av enhetene sammenlignet med 2019.» 
 
For øvrig fremkommer det ikke noe av årsmeldingen som kan tilsi risiko for området. 

Kommunerevisjonen har ingen innspill til risiko for området. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser at 
området hadde et mindreforbruk på litt i overkant av 3, 5 millioner i 2020. Mindreforbruket blir 
i årsmeldingen forklart med at det har vært lite behov for vikarer og derfor lavere vikarutgifter 
totalt sett. Det blir også vist til lavere driftsutgifter på bakgrunn av Covid19-pandemien. 
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Det fremgår av KOSTRA-analysen at kommunen har lave netto driftsutgifter til grunnskolen 
sett opp mot sammenlignbare kommuner i kostragruppe 02. Det fremgår også av analysen at 
det er lav prosentandel elever i kommunale og privat grunnskole som får særskilt 
norskopplæring. Imidlertid er det høy andel årstimer til særskilt norskopplæring per elev. 

Av spørreundersøkelsene som ble sendt til folkevalgte og kontrollutvalg fremkommer det 
ingen risiko når det gjelder hvordan den enkelte elev blir ivaretatt, de folkevalgte opplever at 
dette i stor grad blir gjort. 

Det ble avholdt en workshop med kontrollutvalget den 17. juni 2021 hvor de kunne komme 
med innspill på eventuelle risikoområder. Det fremkom ingen innspill på oppvekstområdet. 

Aktuelle lovendringer: Barnehageloven ble endret med virkning fra 01.01.2021. De viktigste 
endringene i loven omhandler det psykososiale barnehagemiljøet, internkontroll i 
barnehagen, krav om likebehandling og uavhengighet av kommunale og private barnehager 
og at utdanningsdirektoratet skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager. 

Det fremgår ikke av Statsforvalterens tilsynskalender at det skal gjennomføres statlige tilsyn 
på oppvekstområdet i 2021. 

Det fremgår av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 at det ikke har vært gjennomført 
forvaltningsrevisjon av oppvekstområdet etter 2012. 

I møte med ordfører og rådmann fremkom det ingen ytterligere innspill på tema eller 
område innen oppvekst. 
 
Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det i liten grad fremkommer noen risiko for oppvekstområdet. Vi 
påpeker imidlertid at det ikke har vært gjennomført forvaltningsrevisjon tidligere. Det kan 
også tilligge noe risiko ved omorganiseringer som skoleområdet har vært gjennom i 2021 
grunnet nybygg og sammenslåing av skoler. Det kan også ligge noe risiko vedrørende 
økning andelen ressurskrevende elever. Oppvekstområdet vil alltid ha høy vesentlighet. 
Dette både pga av tjenester til enkeltinnbyggere og at tjenesten tar en stor andel av budsjett.  
 
Risiko og vesentlighetsvurdering på området blir satt til: RF1/VF3 
 

4.2 Helse og omsorg 
Helse og omsorg består av 2 enheter: 

 Dypedalsåsen bo- og behandlingsenter - sykehjem med langtids- og korttidsplasser 

 Helsetun - hjemmetjenester som blant annet helsetjenester i hjemmet, 

hjemmesykepleie, praktisk bistand, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologiske 

hjelpemidler, avlastningstiltak og aktivitetssenter (dagsenter).  

Tjenesteområdet har også ansvar for interkommunalt samarbeid, så som legevakt, KAD- 

seng på Helsehuset, koronasenter, miljørettet helsevern og lignende. 

Det fremgår av budsjettdokumentet for 2021 under utfordringer og strategier for området: 

«For å oppfylle målene i regjeringens kvalitetsreform «Leve Hele Livet», og i tråd med FNs 
bærekrafts mål om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, så vil det 
være viktig at vi framover får til ett tankesett og holdningsendring som retter fokus mot 
pasientene/ brukernes restkapasitet, livskvalitet og ‘Hva er viktig for deg?’. Dette må vi jobbe 
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med både innenfor de enkelte enhetene men også på tvers. For enhetene vil vi ha økt fokus 
på aktiviteter tilpasset brukernes preferanser samt bedre kartlegging og oppfølging av den 
enkelte. Både i sykehjemmet og hjemmetjenesten vil vi ha et spesielt tett samarbeid opp mot 
Hverdagsrehabilitering der kandidater som kan nyttiggjøre seg tiltak for å utsette ytterligere 
funksjonsfall/ forbedre funksjonsevne. Målet er å sette inn målrettede og tverrfaglig tiltak 
tidlig i rehabiliteringsprosessen for å kunne trekke hjelpen hurtig ut igjen.» 

Tjenesteområdet helse og omsorg utgjør 17,08% av kommunens brutto utgifter. 

Det fremkommer ikke noe av årsmeldingen 2020 som tilsier spesiell risiko for området. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser at 
området hverken har et mindre- eller merforbruk. 

Kommunerevisjonen har ingen innspill til risiko for området. 

KOSTRA-analysen viser: 

 Lave utgifter til kommunale helse- og omsorgstjenester.  

 Lavt antall årsverk i helse og omsorg.  

 Lave netto driftsutgifter til omsorgstjenester. 

 Lav andel innbygger 80 år og over som bruker hjemmetjenester. Høy andel brukere 
av hjemmetjenester 0-66 år 

 Høy andel legetimer per uke per beboer i sykehjem  

I spørreundersøkelsen som ble sendt til folkevalgte ble følgende spørsmål stilt: 

 I hvor stor grad opplever du at hjemmesykepleien fungerer hensiktsmessig i din 
kommune? 

 I hvor stor grad opplever du at kommunen har nok sykehjemsplasser? 

 I hvilken grad opplever du at kommunen har håndtert Covid19-pandemien på en 
forsvarlig måte? 

 Når det gjelder personer med psykisk utviklingshemming, i hvor stor grad opplever du 
at din kommune gir et hensiktsmessig tilbud? 

Gjennomsnittlig ble disse spørsmålene besvart at de opplevde fra middels til stor grad at 
hjemmesykepleien fungerer hensiktsmessig, at kommunen har nok sykehjemsplasser, at 
kommunen har håndtert Covid19-pandemien på en forsvarlig måte, samt at kommunen gir et 
hensiktsmessig tilbud til personer med psykisk utviklingshemming. Imidlertid var det en del 
(33%) som svarte vet ikke på spørsmålet om kommunen har nok sykehjemsplasser. 

Det ble avholdt en workshop i kontrollutvalget den 17. juni 2021 for at kontrollutvalgets 

medlemmer skulle få gi innspill til mulige risiko-områder i kommunen. Et av punktene som 

fremkom omhandlet helse- og omsorgsområdet og gikk på at det kunne være utfordringer 

ved psykisk helsevern (sett opp mot Covid19-situasjonen).  

Det er ikke vært noen forvaltningsrevisjoner på området de siste årene. I 2013 ble 
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i pleie og omsorg» behandlet. I 2015 ble det 
gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandlet utskrivningsklare pasienter. 
Statsforvalteren skal gjennomføres et landsomfattende tilsyn 2020/2021 med praktiseringen 
av tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester, dette tilsynet er i 
september 2021. 
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Nylig endringer i lovverk: Kommunene får plikt til å ha knyttet til seg ergoterapeut og 
psykolog for å oppfylle sitt sørge for-ansvar etter loven. Fra 1. januar 2018 har kommunene 
allerede hatt plikt til å ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og 
helsesykepleier. 

For å oppfylle sitt sørge for-ansvar får kommunene også en lovfestet plikt til å tilby 

dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. 

I møte med ordfører og rådmann fremkom det ingen ytterligere innspill på tema eller område 
innen helse og oppvekst. 
 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det i liten grad fremkommer noen risiko for helse- og 
omsorgsområdet. Vi påpeker imidlertid at det de siste årene ikke har vært gjennomført 
forvaltningsrevisjoner. Helse- og omsorgsområdet vil alltid ha høy vesentlighet. Dette både 
pga av tjenester til enkeltinnbyggere og at tjenesten tar en stor andel av budsjett. 
 
Sekretariatets samlede vurdering for området er: RF1/VF3 
 
 

4.3 Friskliv, læring og mestring 
Etter omorganisering i 2020 dekker området fire enheter: 

 Enhet for barn, familier og voksne – barnevern, helsevern for barn og unge, rus- og 

psykiatritjeneste, mobilt team 

 Koordinerende enhet – nyopprettet, ivaretar bl.a. oppgaver som tildeling av tjenester 

etter helse- og omsorgstjenesteloven, hverdagsrehabilitering, fysio- og ergotjenester, 

frivillighetskoordinering, hjelpemidler og BPA-ordning 

 Enhet for tilrettelagte tjenester – miljøterapeutiske døgntilbud, bo- og avlastningstiltak 

for mennesker med funksjonsnedsettelser, rus- og psykiatriboliger 

 NAV 

Kommuneoverlege og Kommunepsykolog - Disse arbeider begge på tvers i organisasjonen 

med utgangspunkt i sine fagfelt som i større eller mindre grad og i gitte situasjoner berører 

hele organisasjonen. 

Det fremkommer av budsjettdokumentet at utfordringer og strategier for området blant annet 
er at forebygging og effektivisering av tiltak ikke gir gevinster umiddelbart. Det er derfor viktig 
for kommunen å se arbeid rettet mot forebygging og folkehelse som en investeringskostnad 
over lengre tidsperspektiv. 

Det fremkommer også følgende av budsjettet: «I likhet med andre kommuner har også 
Hvaler utfordringer i forhold til kostnader knyttet til brukere med behov for særlig 
ressurskrevende helsetjenester. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 foreslås 
innslagspunktet før refusjonsberegning øket ytterligere, med 46 000 kroner for 2021. 
Innslagspunktet forventes med dette å overstige 1,4 mill. Det er også foreslått å fordele 30 
millioner i skjønnsmidler for utsatte mindre kommuner. Bare kommuner med innbyggertall 
under 3000 er inkludert i ordningen, og Hvaler kommune blir dermed ikke inkludert i dette. 
Fra 2020 ble kriteriene for refusjonsberegning også endret, bl.a. innebar at kostnader ved 
sykefravær i slike tjenester ikke refunderes. Hvaler kommune hadde i 2019 totalt 10 brukere 
med kostnader over innslagspunktet, og det er ikke forventet nedgang i 2021. Med 
utgangspunkt i disse forutsetningene vil Hvaler kommune, gjennom samorganisering av 
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disse tjenestene under en enhet, ha fokus på å utnytte tilgjengelige ressurser så 
kostnadseffektivt som mulig.» 

Tjenesteområdet utgjør 22,03% av kommunens totale brutto utgifter. 

Følgende fremgår av årsmelding 2020: 

«Barneverntjenesten har i 2020 bestått av 4,1 årsverk fordelt på 5 ansatt. 2 ansatte i fulle 
stillinger sluttet første halvår 2020. Det ble ansatt 2 nye medarbeidere til disse stillingene i 
juni 2020. Det har i løpet av 2020 vært en omfordeling av stillingsprosenter, samt 
omorganisering i forhold til ledelse. Etter ny organisering er barnevernleder leder for 
barneverntjenesten, samt enhetsleder for 2 andre tjenester under friskliv og mestring. Noen 
lederoppgaver for barneverntjenesten er delegert til faglig ansvarlig for barnverntjenesten i 
30% stilling. 
 
2020 har vært et krevende år for barneverntjenesten. Under pandemien har 
barneverntjenesten likevel opprettholdt en tilnærmet normal drift og alle lovpålagte oppgaver 
er fulgt opp. Oppgavene har blitt utført på andre måter ved bruk av mer hjemmekontor og 
digitale løsninger. I de tilfeller der behovet har tilsagt det har fysiske møter og hjemmebesøk 
blitt gjennomført. 
Barneverntjenesten har i 2020, grunnet pandemi, perioder med underbemanning kombinert 
med komplekse saker måtte benytte sakkyndig i flere saker. 
Barneverntjenesten har i 2020 hatt fristoversittelse i to undersøkelser (brukt lenger tid enn 6 
måneder). Dette har vært direkte knyttet til pandemien som medførte at gjennomføring av en 
forsvarlig undersøkelse i disse sakene tok lenger tid enn det normalt ville tatt. 
 
Mobilt team, som skulle utføre tjenesten praktisk bistand og veiledning ut mot personer 
bosatt i kommunen, fikk nå et bredt fagområde som sitt arbeidsfelt i forhold til tidligere 
oppgaver knyttet til oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Personalet var gjennom en 
stor omstilling faglig og måtte raskt tilegne seg ytterligere kunnskap innenfor områdene rus 
og psykisk helse og andre helse- og omsorgstjenester. Dette medførte også at vi beveget 
oss inn i nye samarbeidsarenaer med andre enheter vi tidligere ikke hadde samhandlet med. 
Oppgavene har vært nye og mange og dette har de ansatte utført med stort pågangsmot og 
vilje til fleksibilitet. Dette krever kontinuerlig arbeid videre. 
Det er nå registrert 89 saker fordelt på rus og psykisk helsetjenesten og Mobilt team. I noen 
tilfeller kan både rus og psykisk helsetjeneste og Mobilt team yte bistand til samme person 
avhengig av personens behov og rettigheter i henhold til Lov om helse- og omsorgstjenester. 
Det er registrert 20 Enslige mindreårige flyktninger som har et aktivt vedtak på hjelpetiltak og 
mottar oppfølging fra Mobilt team. 
 
På grunn av omorganiseringen i kommunen så gikk virksomheten Tiltak for 
Funksjonshemmede over til å hete enheten Tilrettelagte Tjenester 01.09.20, og den ble også 
utvidet til å omfatte Skogstunet og Prestegårdsskogen. 
Enhetsleder, assisterende enhetsleder og fagansvarlig har brukt mye tid i løpet av høsten på 
å bli kjente med de ansatte og brukerne på Skogstunet og Prestegårdsskogen. 
 
Tilrettelagte Tjenester har et merforbruk på totalt kr. 8.108.000,- 
Det kan forklares i omorganiseringen som skjedde 01.09.20, da ble enheten utvidet til å 
gjelde 2 nye ansvarsområder Skogstunet og Prestegårdsskogen. Utgiftene på de nye 
ansvarsområdene ble kontert på Tiltak for Funksjonshemmedes eksisterende budsjett uten 
at det ble overført midler.» 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser at 
kommuneområdet hadde et merforbruk på nærmere 8 millioner kroner i 2020. 
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Kommunerevisjonen har ingen innspill til risiko for området. 

KOSTRA-analysene for tjenester som er knyttet til kommuneområdet viser: 

 Lave netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten. 

 Lav andel avtalte legeårsverk, fysioterapeutårsverk og avtale årsverk i helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten. 

 Lav andel hjemmebesøk nyfødte (kan skyldes Covid19-situasjonen, sekr. anm.) 
 

 Veldig høye netto og brutto driftsutgifter til personer med rusproblemer 

 Det er lavt andel årsverk av psykiatriske sykepleiere, samt årsverk av personer med 
videreutdanning i psykisk helsearbeid.  

 Det er imidlertid høy andel årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid. 

 Det er stort antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor 
kommunen, mens det er lavt antall vedtak om midlertidige tiltak til 
rusmiddelmisbrukere. 

 veldig høye netto driftsutgifter til barneverntjenesten, men det er få barn med melding 
og undersøkelser.  

 Det er høy andel barn med barnevernstiltak, mens det er lave driftsutgifter per barn 
med undersøkelse eller tiltak.  

 Det er også høy andel barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk.  

Sekretariatet vurderer at tallene er motstridende – Det er høye utgifter, men få ansatte og for 
så vidt få barn med melding eller undersøkelse. Kjøp av tjenester i barneverntjenesten kan 
forklare noe. Det kan også se ut til at tiltak som blir benyttet er dyre. 

Videre viser KOSTRA-analysene: 

 Noe høy andel registrerte arbeidsledige. 

 Høy andel sosialhjelpsmottakere sett opp mot sammenlignbare kommuner som Våler 
og Skiptvet, (kommuner i KOSTRAgruppe 02). 

 Veldig høyt antall sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer. 

 Også veldig høyt antall sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til 
livsopphold. 

 Lavere antall barn i familier som mottok sosialhjelp i forhold til Våler, men høyere enn 
Skiptvet. 

 Veldig lave netto driftsutgifter til kultursektor, idrett etc. 

Questback: Det fremkommer ingen risiko på området fra spørreundersøkelsene. 

Kontrollutvalget hadde en workshop i sitt møte den 17. juni 2021. Kontrollutvalget drøftet der 
ulike områder hvor de mente kommunen hadde risiko for blant annet å ikke overholde 
lovpålagte tjenester etc. Kontrollutvalget vurderte at det kan være risiko ved 
kommuneområdet Friskliv, læring og mestring ved følgende områder: 

 Kjøp av tjenester i barneverntjenesten 

 Psykisk helsevern 

Aktuelle lovendringer: Barnevernsreform 2022 (oppvekstreformen) 

Kommunene får et større ansvar for barnevernet, og det forebyggende og tverrsektorielle 

samarbeidet må styrkes. Formålet er at barn som trenger det, skal få hjelp til rett tid. 
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Tidligere risikobank/andre tilsyn/ forvaltningsrevisjoner: 

Det har ikke blitt gjennomført noen statlige tilsyn av området i 2021. 

Revisjonen utarbeidet et notat på området mindreårige flyktninger i 2018, som 
kontrollutvalget behandlet. 

Kontrollutvalget og kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021. I 
denne planen er det bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt på barnevern. Imidlertid har 
revisjonen av ulike årsaker ikke igangsatt dette prosjektet. Kontrollutvalget må ta stilling til 
om prosjektet skal igangsettes i samme møte som de behandler denne risiko- og 
vesentlighetsvurderingen. Hvis prosjektet igangsettes så må det regnes som første prosjekt i 
ny planperiode 2022-til våren 2024. 

I møte med ordfører og rådmann ga kommunens ledelse angående barnevern uttrykk for å 
ha god kontroll og var fornøyd med arbeidet som gjøres faglig sett. I henhold til ny forskrift er 
det også økt rapportering til kommunestyret på området.  
 
Vedrørende sosialhjelp har Covid-situasjonen i 2020/2021 medført økt bistand. Covid-
situasjonen er i disse dager på retur og det forventes normalsituasjon. Rådmann opplever at 
kommunen har god kontroll og risikoen på området etter ledelsen syn er lav. 
 
Psykisk helsevern er etter kommunens ledelse et utfordrende område. Det gjelder først og 
fremst å levere kvalitet på tjenestetilbudet i egen regi og også bruk av eksterne leverandører. 
Dette gjelder også bolig og tilbudsoppfølging i egen regi.  
 
Vedrørende enslige mindreårige flykninger er dette tema etter ledelsenes syn en lav risiko. 
Det er jobbet godt med oppfølging av denne gruppen.  
 
Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 

Sekretariatet vurderer at det kan være flere risikoområder på kommuneområdet. Først og 

fremst er det en helt ny organisering. Frem til organiseringen har satt seg kan det være risiko 

for uavklarte roller, uavklarte arbeidsoppgaver, uavklart ansvar etc. Noe som igjen kan 

medføre utfordringer for tjenesteproduksjonen.  

Hvis man ser bort fra denne risikoen og går inn på det enkelte tjenesteområdet så viser flere 

av kontrollhandlingene risiko for barnevernområdet, sosialhjelpsområdet og psykisk 

helsevern. Rådmann ga uttrykk for at risikoen ved antallet sosialhjelpsmottakere var lavere 

nå, og de forventet normalsituasjon etter Covid19-situasjonen vi har stått i. Når det gjelder 

barnevern så opplevde både ordfører og rådmann at det arbeides godt på dette feltet og at 

kommunestyret fikk oftere rapporteringer på området nå. 

Vesentlighetsvurderingen ved disse områdene vil alltid bli satt høyt. Dette i hovedsak grunnet 

brukerperspektivet og at enkeltindivid kan bli hardt rammet hvis kommunen svikter på 

området. Fra et økonomisk perspektiv kan det også vurderes som vesentlig tatt i betraktning 

at det kan komme oppreisningskrav, erstatningssaker etc hvis kommunen svikter. 

Sekretariatet vurderer derfor middels risiko og høy vesentlighet for følgende områder: 

 Barnevern – undersøkelser og tiltak 

 Sosialhjelp 

Mens sekretariatet vurderer høy risiko og høy vesentlighet for følgende områder: 

 Psykisk helsevern 
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Det kan også i middels grad være risiko for svikt i tjenestetilbudet kommunehelsetjenesten, 

helsestasjon og skolehelsetjenesten. 

Sekretariatets samlede vurdering for området er: RF2- VF3. 
 
 

4.4 Teknikk, byggesak og infrastruktur 
Området dekker tre enheter: 

 Byggesaksenhet – byggesaksbehandling, kart og geodata, naturforvaltning og 

landbruk 

 Teknisk enhet - vann, avløp, renovasjon, vei, park og friluft 

 Eiendomsenhet - kommunens grunneier, byggherre, eiendomsutvikler og 

eiendomsforvalter - forvalter kommunens boliger og formålsbygg. Enheten er 

organisert i to driftsenheter; renhold, og vedlikehold og drift av tekniske anlegg 

Hvaler bredbånd er organisert som en prosjektenhet under kommunalsjef. 

Planfunksjonen - Disse to rådgiverne arbeider begge på tvers i organisasjonen. De 

rapporterer til kommunalsjef, og har ansvar for saksbehandling av arealplaner, men også og i 

økende grad samfunnsplanleggingen i kommunen, og skal bidra med sin 

prosesskompetanse inn i områdeplaner, strategier, og temaplaner. 

Det fremgår av budsjettdokument 2021 følgende utfordringer:  
 
«Som eier og forvalter av kommunens boliger og formålsbygg, er tjenesteområdet en viktig 
bidragsyter i innbyggernes opplevde tjenestekvalitet. Når den nye skolen på Rød står ferdig i 
august 2021, vil vi få ansvar for to transformasjonsområder på Hauge, og Floren i 
Skjærhalden. Dette gir en unik mulighet, men også kapasitetsutfordringer, og mulige 
fremtidige investeringer. 
Kommunens vann og avløpsnett trenger økt kapasitet. Flere steder i kommunen er 
kapasiteten sprengt, og nye utbyggingsprosjekter stilt i bero i påvente av utbygging. 
Det er et behov for et nytt service, administrasjonsbygg på Sandbakken. Dette vil løse et 
avvik på garderobeløsningen fra arbeidstilsynet. Videre øke kapasitet på kontorplasser, og 
slik redusere leieutgifter andre steder (Hvaler bredbånd og skjærgårdstjenesten). Det vil 
dekke behovet for en ny brannstasjon, og gi mulighet for å rydde opp i uhensiktsmessige 
brakker, og containere. 
Den nye samfunnsdelen og planstrategien vil gi føringer for fremtiden, men også synliggjøre 
behovet for nye temaplaner og andre planprosesser. Kommunens økonomiske situasjon vil 
kreve enda større fokus på effektivitet, prioritering og samhandling, for å kunne bidra inn i 
utviklingen av kommunen vår. 
Kommunestyret skal vedta ny samfunnsdel til kommuneplanen første kvartal i 2021. 
Kommunens klima og energiplan, kulturminneplan, næringsstrategi, og strategi for 
ladeinfrastruktur, er vedtatt og legger føringer for hvordan tjenesteområdet skal prioritere 
satsinger og ressurser. Kommunedelplan for naturmangfold, områdeplan for Skjærhalden, 
parkeringsplan og renovasjonsplan, er under arbeid og er alle store viktige dokumenter for 
tjenesteområdets prioriteringer. De fører dog med seg handlingsdeler, 
og skaper forventninger til hvordan kommunen prioriterer tiltak, og følger opp målsettingene. 
Med små dedikerte personalressurser på hvert område, er kommunen sårbar og det er viktig 
for måloppnåelsen å rekruttere, utvikle og beholde fagkompetanse innenfor en stram 
økonomi.» 
 

Kommuneområdet utgjør 23,75% av kommunens totale brutto utgifter. 
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Årsmelding for 2020 gir følgende beskrivelse: 
 
«Det er krevende å rekruttere og beholde visse ansattegrupper innen tjenesteområdet. Dette 
gjelder spesielt ansatte med spesialkompetanse innen areal og byggesak. Eksempelvis 
jurister med byggesakskompetanse, planrådgivere og ansatte innenfor geodata. Vi har 
arbeidet med å finne løsninger for å gjøre kommunen mer konkurransedyktig innenfor disse 
gruppene. 
Økonomisk sett har tjenesteområdet et merforbruk i 2020, noe som blant annet skyldes at en 
mindre andel av kostnadene kunne føres på selvkostområdet enn det som var forutsatt i 
budsjettet.» 

Det kommer også frem i årsmeldingen antall vedtak i byggesaker 2020: 

 Ordinære bygge- og delevedtak: ca. 602 

 Dispensasjonsvedtak: ca. 142 

 Klagesaker: ca. 21 

 Saker behandlet politisk: ca. 15 

Videre står det at Byggesak har hatt løpende fokus på ulovlighetsoppfølging. Det har blitt 
ivaretatt, men i mindre grad enn forrige år på grunn av manglende ressurser og covid19-
situasjonen. Arbeidet med ulovlighetsoppfølging er svært ressurskrevende og de fleste 
ulovlighetssaker må følges opp over lengre tid av saksbehandlere med erfaring. 
Antallet mulige ulovligheter som er meldt inn og registrert har variert noe gjennom året. Per 
31.12.2020 var antallet ca. 165. Det understrekes at dette omfatter alle forhold som er meldt 
inn til kommunen. Erfaringsmessig er ikke alt som meldes inn å regne som ulovligheter etter 
plan- og bygningsloven eller friluftsloven. 
 
Investeringsprosjekter: Kommunen sluttførte to store prosjekter i 2020, (pumpestasjonen på 
Lille Revholmen samt strekningen Rød-Listranda). Det står i årsmeldingen at det fortsatt er 
stor pågang for å kople seg til det kommunale ledningsnettet og dermed må kommunen 
foreta og forsterke ved opp-dimensjonering. Det er et stort fokus på brannvannskapasitet, 
noe som er en utfordring for også private utbyggere. I 2020 ble det innvilget 137 søknader 
om sanitærabonnement. 
 
Planen for opprydding i spredt avløp ble vedtatt av kommunestyret 17. september, og i en 
periode vil flere innbyggere oppleve å måtte kople seg til kommunalt nett; eventuelt å fornye 
renseløsningen sin.  

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser at 
kommuneområdet hadde et merforbruk på 760 000kr. 

Regnskapsrevisjonen i Østre Viken kommunerevisjon IKS har gitt noen generelle innspill til 
eventuelle risikoområder i kommunene. Disse innspillene gjelder for samtlige av våre 
kommuner: 

 Selvkost – håndteres etter ny forskrift og veileder? 

 Styring av investeringsprosjekter  

 Vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen 

KOSTRA-analysene viser: 

 Høy andel behandlede byggesaker, over dobbelt så mange sammenlignet med Våler 
og Marker kommune.  
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 Høy andel behandlede byggesøknader med tre ukers frist.  

 Høy andel innvilgede byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra 
plan. 

 Høye utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater.  

 Høye brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger. Mens det er lave netto 
driftsutgifter til kommunale veier og gater også lave brutto investeringsutgifter til 
kommunale veier og gater.  

Sistnevnte tall kan være motstridende. Sekretariatet vurderer at dette kan ha med Covid19- 
situasjonen som medførte økt behov for blant annet parkeringsmulighet, parkeringsvakter 
etc, (beskrevet i årsmelding 2020). 

Questback: Det fremgår i liten grad noen risiko av området ut fra spørreundersøkelsene. Fra 
spørreundersøkelsen tilsendt KU, (kun tre respondenter) fremgår det imidlertid at de 
opplever i liten grad (1,33) at kommunen har en hensiktsmessig byggesaksbehandling. 

Kontrollutvalget hadde workshop 17. juni 2021 hvor de drøftet ulike områder kommunen 
kunne ha risiko for å blant annet ikke overholde lovverk. Det fremkom ingen vurderinger for 
dette kommuneområdet i workshopen. 

Andre tilsyn/ tidligere forvaltningsrevisjoner/ risikobank:  

Mattilsynet gjennomførte et tilsyn juli 2021. Mattilsynet fant ingen brudd på regelverket ved 
gjennomgang av opplysninger om drikkevannsbasseng. 

Kontrollutvalget har de siste årene fått noen henvendelser fra enkeltinnbyggere angående 
eksempelvis byggetillatelser, spørsmål angående tildeling av bryggeplasser, manglende 
renovasjonspunkt, samt Hvaler Bredbånd. 

Det har vært gjennomført forvaltningsrevisjoner på følgende områder i 2016: 
«Eiendomsforvaltning» og «Dokumentasjon og likebehandling i byggesaker». I 2017 ble 
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innføring av eiendomsskatt» behandlet. I 2018 ble det 
gjennomført en forvaltningsrevisjon som omhandlet «Investeringsprosjekter». 

I møte med ordfører og rådmann fremkom det ingen ytterligere innspill på tema eller 
område innen teknisk, byggesak og infrastruktur. 
 
Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det kan foreligge noe risiko vedrørende byggesaksbehandling. 
Dette i all hovedsak på grunn av størrelsen på saksmengden sett opp mot andre kommuner.  
Det fremkommer også at det er vanskelig å rekruttere og beholde fagkompetanse, noe som 
kan medføre risiko.  
Det fremgår også risiko på Kommunens vann og avløpsnett. Dette trenger økt kapasitet. 
Flere steder i kommunen er kapasiteten sprengt, og nye utbyggingsprosjekter stilt i bero i 
påvente av utbygging. Imidlertid vurderer sekretariatet at dette er en kjent risiko for 
kommunen og at dette arbeides med. 
 
Kommuneområde teknikk, byggesak og infrastruktur har mange saker. Noen av disse 
sakene havner hos kontrollutvalget som henvendelser. Ved mange slike henvendelser kan 
det være indikasjon på at det kan være systemsvikt. Imidlertid vurderer sekretariatet at det 
ikke er samme type saker som kommer til kontrollutvalget. Fordi dette er et kommuneområde 
som utgjør en stor del av kommunens budsjett vurderer sekretariatet at vesentligheten kan 
settes som 2.  
 
Sekretariatets samlede vurdering for området er: RF2- VF2. 
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4.5 Stab og støttefunksjoner 
Dette området dekker økonomi, HR, arkivtjenester, politisk sekretariat, og driften av 

servicetorget på rådhuset. Arbeid med innovasjon og digitalisering, virksomhetsstyring og 

internkontroll, samt personvernombud. Næringssjefen er også organisatorisk plassert i stab, 

og rapporterer direkte til rådmannen. 

Det fremgår av budsjettdokument for 2021 følgende: 

«Staben har budsjettert med omlag uendret bemanning i forhold til inneværende år. 
Økningen i stabens utgifter på andre områder skyldes hovedsaklig at man nå har samlet mer 
av kommunens felleskostnader på budsjettet til stab. Dette innebærer for eksempel 
samarbeidsavtalen med Fredrikstad kommune vedrørende drift av IT for hele kommunen. 
Lisenser til Microsoft, samt kostnader til ulike fagsystemer er også plassert her.» 

Kommuneområdet utgjør 7,81% av kommunens totale brutto utgifter. 

I årsmeldingen for 2020 står det:  

«I 2020 valgte rådmannen å etablere et prosjekt- og porteføljekontor, og bemannet kontoret 
med to stillinger fra staben: Fagleder innovasjon og tjenestedesign og fagleder digitalisering 
og kommunikasjon. 
Denne omstruktureringen ble gjort for å få en enda mer målrettet og tydelig satsing på 
innovasjon og digitalisering i Hvaler kommune. Prosjekt- og porteføljekontoret fungerer nå 
som både prosjektkontor, porteføljekontor og fagmiljø for innovasjon og digitalisering med 
tilhørende oppgaver. Innovasjon og digitalisering ble fra 2021 et eget budsjettområde i stab.» 
«Staben har gjennom hele året 2020 hatt mye å gjøre blant annet med ulike oppgaver innen 
omstillingsprosessen.» 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser et 
mindreforbruk på i overkant av 700 000 kroner i 2020. 

Regnskapsrevisjonen i Østre Viken kommunerevisjon IKS har gitt noen generelle innspill til 
eventuelle risikoområder i kommunene. Disse innspillene gjelder for samtlige av våre 
kommuner: 

 Anskaffelser i kommunen – håndteres i tråd med Lov om offentlige anskaffelser?  

 Rutiner, håndtering og internkontroll både for enkeltanskaffelser og rammeavtaler?  

 Internkontroll – hvordan overholdes kravene i kommuneloven til rådmann  

Det fremgår ikke noe av KOSTRA-analysene som er relevante for kommuneområdet. 

Av spørreundersøkelsen sendt til Enhetslederne fremkommer det at det oppleves i liten grad 
(1,75) at det er ressurser til god kvalitet på kommunale tjenester. Videre oppleves det i liten 
grad (1,5) at kommunen har utarbeidet tydelige funksjonsbeskrivelser for stillingene. Samme 
skår får tid til ledelse. Det oppleves at det i liten grad (1,75) er utarbeidet klare mål å arbeide 
mot. Videre opplever Enhetslederne som i liten grad (1,75) at folkevalgte har tillit til 
administrasjonen.  

Dette blir utdypet med følgende kommentar fra en av respondentene: 

«Generelt i kommunen. Kommer til uttrykk gjennom kritiske spørsmål i spørrekvarten, 
overprøving av faglige vurderinger i rådmannens saksfremlegg, uttalelser til pressen, 
uttalelser i politiske organer, interesse for detaljer mm.» 
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Enhetslederne ble også bedt om å oppgi hvilke tre områder i kommunen de opplever har 
høyest risiko for å ikke etterleve lov eller forskrift, og de ble bedt om begrunnelse av svarene. 

Følgende områder med begrunnelser fremkom: 

 Personvern.  

 Ressurssituasjonen. Vi har mange fagområder der det etter min mening ikke er 
tilstrekkelig kompetanse. 

 Internkontroll 

 Sårbarhet. Vi har mange fagområder som er smurt utover få stillinger. Særlig på 
administrasjon og saksbehandling. 

 Informasjonssikkerhet. Internkontrollsystemet er utdatert, og vi er uten 
personvernombud. 

 Turnover. Vi er inne i en periode med mange oppsigelser, fra personer med 
nøkkelkompetanse, og det tar tid å rekruttere og lære opp nye. 

I spørreundersøkelsen som er sendt til folkevalgte fremkommer det at respondentene i liten 
grad har fått informasjon om kommunens overholdelse av personopplysningsloven. 

Folkevalgte oppgir å i liten grad (1,67) være kjent med kommunens internkontrollsystemer. 

Folkevalgte har i liten grad (1,33) vært med på arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser i 
kommunen, (Krise og beredskapsplaner). 

Kontrollutvalget hadde workshop 17. juni 2021 hvor de drøftet ulike områder kommunen 
kunne ha risiko for å blant annet ikke overholde lovverk. Følgende vurderinger kan være 
aktuelle for kommuneområdet: 

 Høyt sykefravær - sykefraværsoppfølging 

 (Tillit til administrasjon) 

 Ledelsesutfordringer 

Sykefravær per tjenesteområde 2020 fremkommer av kommunens årsmelding 2020: 

Tjenesteområde   Korttid i %  Langtid i %  Samlet 

fravær i % 

Lederstøtte og stab   1,36 %  2,75 %  4,11 % 

Oppvekst    2,25 %  5,55 %  7,80 % 

Helse og omsorg   2,73 %  6,25 %  8,98 % 

Tekn/byggsak/infrastr  1,27 %  1,76 %  3,03 % 

Friskliv, læring og mestring  2,18 %  5,94 %  8,12 % 

Sum tjenesteområder  2,10 %  4,92 %  7,02 % 

 

Aktuelle lovendringer:  

Nye regler for internkontroll (2021); 
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Oppheve/endre internkontroll i sosialtjenestelova, barnevernloven, krisesenterloven, 

folkehelseloven, introduksjonsloven og opplæringsloven. Fra 1. januar 2021 er det 

kommunelovens kapittel 25 som regulerer krav om internkontroll med kommuneplikter. 

Unntaket fra den samlede reguleringen er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 

og omsorgstenesta 28. oktober 2016 nr. 1250, som fremdeles skal gjelde. 

Selvkostforskriften; kom ny i 2019 med virkning fra 01.01.2020. Forskriften utfyller 

bestemmelsene i kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost. Videre kom veileder til 

selvkostforskriften høsten 2020. 

Tidligere risikobank/Statlige tilsyn/ tidligere forvaltningsrevisjoner: 

Det har ikke vært statlige tilsyn på kommuneområdet i 2021. Det er vedtatt et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt i planperioden 2020-2021 for «Arbeidsmiljø/ sykefravær». Dette 
er imidlertid et restanseprosjekt i planen og kommer ikke til å bli gjennomført av revisjonen i 
planperioden. 

Media: Det har vært flere avisartikler grunnet avgang av gammel rådmann i 2020. Også 
artikler i forbindelse med omorganiseringer av kommunen og ansettelse av ny rådmann. 

I møte med ordfører og rådmann uttrykte de at personvern og informasjonssikkerhet er et 
høyaktuelt område som kommunen har et stykke igjen for å være fornøyd og trygge på. 
Ledelsen anser område å ha høy risiko. 
 
Vedrørende beredskapsplan har kommunen god kontroll. Den blir blant annen oppdatert 2 
ganger per år og det gjøres periodiske øvelser i samarbeid med brann og redning. 
 
Internkontroll er et område som er viktig og som ledelsen har høyt på dagsorden. Det er 
viktig for kommunen å ha et godt og etablert overordnet internkontrollsystem. Likeledes god 
internkontroll med virksomhetsstyring og alle de elementer som inngår i dette. Kommunens 
ledelse er enige i at risiko og vesentlighet er høy på dette området. 
 
Sekretariatets foreløpige vurderinger: 
Sekretariatet vurderer at det kan fremkomme risikoer ved kommuneområdet, herunder utgjør 
omorganiseringen en del av risikobildet.  
Det er også knyttet risiko til tilliten fra folkevalgte til administrasjonen.  
Personvern og informasjonssikkerhet blir trukket frem som risikoer. Dette medfører risiko for 
at personsensitiv informasjon ikke dokumenteres og sikres forsvarlig. Det er stort fokus på 
dette området for tiden, særlig med tanke på konsekvenser det kan få. I Kommunal Rapports 
rådmannundersøkelse kommer det fram at 37,4 prosent av kommunene har vært utsatt for 
en eller annen form for datakriminalitet i perioden 2020–2021. For å beskrive faren kan Østre 
Toten kommunes dataangrep være et eksempel på hvor galt det kan gå dersom sikkerheten 
ikke er godt nok. I januar i år tok hackere seg inn bak brannmurene til Østre Toten kommune. 
De slettet alle sikkerhetskopier og krypterte alle data. Sensitiv informasjon ble lagt ut på det 
«mørke nettet». Dette har foreløpig kostet Østre Toten kommune over 30 mill. kroner. Dette 
området anses generelt å ha høy vesentlighet, både i forhold til konsekvenser dette kan få 
for enkeltpersoner dersom personsensitiv informasjon forsvinner eller lekkes ut, men også 
for kommunens økonomi og troverdighet. 
 
Det kan også sees risiko ved at de ansatte oppgir at de har manglende mål og manglende 
funksjonsbeskrivelser. Det er også stor turnover. Dette kan i verste fall bidra til manglende 
internkontroll. 
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Sekretariatet vurderer at det er flere enkeltområder med ulike risiko- og 
vesentlighetsvurderinger innen kommuneområdet. De områdene vi anser har høy risiko og 
det også er høy vesentlighet er: 

 Personvern og informasjonssikkerhet 

 Internkontroll 
 
Sekretariatets samlede vurdering for området er: RF3- VF3. 
 

5. Covid-19 

Generelt har Covid -19 situasjonen hatt innvirkning på alle områder. Nasjonalt har flere 
kontrollutvalg ønsket at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjonen av kommunens 
håndtering av Covid19-pandemien. Pandemien har påvirket de fleste kommunale områder i 
stor eller mindre grad. Det kan være ulik tilnærming til hva det er ønskelig en 
forvaltningsrevisjon skal innebære. Fokuset nasjonalt har vært sett opp mot beredskapsplan, 
ettervirkninger psykisk helse/ levekår, utsatte barn og ungdom og økonomiske 
konsekvenser. 

Sekretariatet er ikke kjent med at det er spesielle utfordringer som gjelder for Hvaler 
kommune i denne sammenheng. Det kan likevel gjennomføres et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt sett opp mot Covid19-situasjonen, for å kunne ha en evaluering 
og lære hvis det oppstår lignende situasjoner i fremtiden. 

I møte med ordfører og rådmann ga de uttrykk for å ha lært mye og fått god erfaring på 
krisehåndtering. Området sees i sammenheng med kommunens beredskapsplan. Ledelsen 
mener å ha god kontroll på beredskapen.  

Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 2/ VF:2 

6. Selskaper 
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen i 
fristilte selskap, foretak, stiftelser og lignende. I ØKUS sitt forslag til plan for eierskapskontroll 
for perioden 2020-2023 framkommer det at «selskapsorganisering kan gi styringsmessige 
utfordringer for kommunestyret som er den øverste beslutningstaker. I tillegg reiser det 
spørsmål i forhold til tilsyn og kontroll med denne type organisering av virksomheten. Det 
faktum at en oppgave som tidligere lå innenfor forvaltningen er organisert inn i et 
utenforliggende selskap, bør ikke i seg selv føre til mindre tilsyn og oppfølging av kontroll- og 
tilsynsorganet i kommunen. Tvert om, det kan være nødvendig med en økning i oppfølging 
og koordinering da den ligger utenfor det tradisjonelle forvaltningsorganet.» Planen ble 
behandlet i kontrollutvalgets møte 11.12 2019 i sak 19/48 og ligger som vedlegg til denne 
saken. 
 
Sekretariatet har ikke funnet grunnlag til å foreta en ytterligere risiko- og 
vesentlighetsvurdering av selskapene hvor kommunen har medeierskap. Sekretariatet har 
heller ikke vurdert at det foreligger noe behov for forvaltningsrevisjon av selskapene.  
 
Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 1/ VF:2 
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7. Rådmannens uttalelse 
Rådmann har gitt sin uttalelse til dokumentet i e-post datert 10 november 2021.  

Uttalelsen er sakset ut og ligger i sin helhet nedenfor: 

Rådmannen har lest gjennom risiko- og vesentlighetsvurderinger, og stiller seg i all hovedsak bak 

denne. Når det gjelder kommunens internkontroll så er det fremdeles en del å ta tak i, og dette er høyt 

på rådmannens agenda fremover. Ny internkontrollbestemmelse i kommunelovens kapittel 25 om 

internkontroll trådte i kraft 1.1.2021.  Internkontrollbestemmelsen i kommuneloven skal gjelde for hele 

administrasjonens virksomhet, og dermed i de forskjellige sektorene i kommunen. Målet er å styrke 

kommunens internkontroll. Det har vært litt uklart hvordan de nye bestemmelsene skal anvendes i 

praksis i forhold til rådmannens internkontroll i virksomheten. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet sendte imidlertid ut en ny veileder om kommunelovens 

internkontrollbestemmelser i oktober, og denne vil danne grunnlaget for hvordan rådmannen vil 

videreutvikle internkontrollrutinene i Hvaler kommune fremover.  

 
GDPR, som regulerer personvernlovgivningen, er et område hvor Hvaler kommune pr. i dag ikke er i 
overensstemmelse med regelverket. Vårt personvernombud sluttet i mai, og kommunen har pr. i dag 
ikke et eget personvernombud. Tanken er at denne funksjonen skal legges til den ledige 
kommunejuriststillingen, som vil få ansvaret for å utvikle rutinene på dette området videre. 
 
Etter rådmannens syn vil begge disse områdene være relevante for en forvaltningsrevisjon. 
 
Innenfor tjenesteområdet friskliv, læring og mestring pekes det i rapporten spesielt på 
barnevernsområdet og psykisk helsevern. Den nylig vedtatte barnevernsreformen som trer i kraft 
1.1.2022, innebærer at kommunene får økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernstjenesten. Etter 
rådmannens oppfatning kan dette potensielt øke risikoen, med mindre man på sikt klarer å 
opprettholde en tilstrekkelig bemanning. Kostra-tallene for barnevern kan være noe misvisende, da det 
i kommunenorge har vært en noe ulik praksis ift hvordan inntekter og utgifter skal føres korrekt 
innenfor dette området. For eksempel så har drift av tiltak for enslige mindreårige, som Hvaler 
kommune historisk sett har hatt mange av,  medført en høy gjennomsnittlig kostnad pr tiltak i kostra. 
 
Rådmannen er av den oppfatning at den nye organisasjonen faktisk reduserer risikoen innenfor 
tjenesteområdet. Det begrunnes i at opprettelsen av koordinerende enhet nettopp skal ivareta en 
helhetlig tildeling av tjenester i kommunen, og slik sett har ansvar og roller i organisasjonen blitt 
tydeliggjort. 
 
I forhold til psykisk helsevern og rusområdet har vi utfordringer, særlig i forhold til tilgjengelige tiltak for 
mennesker med behov og rettigheter knyttet til omfattende oppfølging og bolig. Målsettingen med 
mobilt team er blant annet å legge opp til mer ambulant oppfølging av denne gruppen for å motvirke 
eskalering av behov for tjenester ved å styrke denne gruppens evne til mestring av eget liv i egen 
bolig. Til tross for dette har vi noen brukere med svært omfattende behov som vi ikke klarer å etablere 
tilbud til innenfor eget tiltaksapparat. Dette er svært kostbare tiltak. 
 

 
Vennlig hilsen 

Geir Kvisten 

 
Konst.rådmann 
 
Hvaler kommune 
Mob: +4799166366 
E-post: geikvi@hvaler.kommune.no 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/77 
Dokumentnr.: 26 
Løpenr.: 179641/2022 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 16.06.2022 22/24 

 

Referater og meldinger 

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

 
 
Fredrikstad, 20.05.2022 
 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 12.05.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 12.05.2022 ligger vedlagt til orientering. 
 
 

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

64



 
 
 

Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Hvaler 

 
 
 
Møtedato: 12.05.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 16:30 
Møtested: Rådhuset, møterom Løperen 
Fra – til saksnr.: 22/10 – 22/17   

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Ingerid Bjercke, leder x  

Dag B. Hustad, nestleder x  

Sverre Johnsen x 
 

Bjørn Tore Kjølholt Meldt forfall Øyvind Kristiansen 

Wenche Falch x 
 

 

Merknader 

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker  
 
Møtene fra administrasjonen: Rådmann Rune Willy Antonsen og økonomisjef Karsten 
Hauge. 
 
Andre: ingen 
 
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 

Ingerid Bjercke           Wenche Falch 
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PS 22/11 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 22/12 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsmelding for 2021 

 

PS 22/13 Revisjonsbrev nr. 6/2022 - Kontrollutvalgets oppfølging  

PS 22/14 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021 

 

PS 22/15 Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Hvaler kommune 

 

PS 22/16 Referater og meldinger  

PS 22/17 Eventuelt  

 

PS 22/10 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 12.05.2022: 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 12.05.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 22/11 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 12.05.2022: 

Wenche Falch ble foreslått og enstemmig valgt til å signere protokoll 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 12.05.2022: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Wenche Falch 
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PS 22/12 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2021 for Hvaler kommune 
som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmelding 2021 sendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 12.05.2022: 

Økonomisjef orienterte utvalget om resultatet for 2021 for Hvaler kommune og til enkelte 
nøkkeltall. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen og om grunnen til merknaden under 
andre forhold som var tatt inn i revisjonsberetningen. Utvalget stilte enkelte spørsmål som 
ble besvart i møte. I forslag til uttalelsen ble nøkkeltall om langsiktig gjeld korrigert fra  
150,5 % til 148,5 %. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers uttalelse 12.05.2022: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2021 for Hvaler kommune 
som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmelding 2021 sendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

PS 22/13 Revisjonsbrev nr. 6/2022 - Kontrollutvalgets oppfølging 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Revisjonsbrev nr. 6/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge 
for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
 

2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som iverksettes, til 
kontrollutvalgets møte den 15.09 2022 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 12.05.2022: 

Revisjonen orienterte om bakgrunnen for revisjonsbrevet. Innstillingen ble enstemmig 
vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 12.05.2022: 

1. Revisjonsbrev nr. 6/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge 
for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
 

2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som iverksettes, til 
kontrollutvalgets møte den 15.09 2022 
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PS 22/14 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «Selvkost – Overholdelse av 
regelverk og egne rutiner», til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 12.05.2022: 

Revisor orienterte om etterlevelseskontrollen og resultatet av denne. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 12.05.2022: 

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «Selvkost – Overholdelse av 
regelverk og egne rutiner», til orientering 

 

PS 22/15 Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Hvaler kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Hvaler 
kommune", vedtas 
 

2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Hvalerkommune for 
perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 12.05.2022: 

Sekretariatet orienterte kort om behovet for en avtale mellom revisjonen og kontrollutvalget.  
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 12.05.2022: 

1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Hvaler 
kommune", vedtas 
 

2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Hvalerkommune for 
perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022 

 

PS 22/16 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 12.05.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 
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Kontrollutvalget Hvalers vedtak 12.05.2022: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

PS 22/17 Eventuelt 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 12.05.2022: 

Ny utgave av kontrollutvalgsboken ble delt ut i møte. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/77 
Dokumentnr.: 27 
Løpenr.: 179656/2022 
Klassering: 3011-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Hvaler 16.06.2022 22/25 

 

Eventuelt
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