
 
 
 

Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Hvaler 

 
 
 
Møtedato: 09.02.2023,  
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 
Møtested: Rådhuset, møterom Løperen 
Fra – til saksnr.: 23/1 – 23/12    

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Ingerid Bjercke, leder x  

Dag B. Hustad, nestleder x  

Sverre Johnsen Meldt forfall Meldt forfall 

Bjørn Tore Kjølholt Ikke møtt  

Wenche Falch x 
 

 

Merknader 

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 5.  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og revisor Henning Langsholt 
 
Møtene fra administrasjonen: Rådmann Rune Antonsen og økonomisjef Karsten Hauge 
(begge til sak 23/3 og 23/4). 
 
Andre:  
 
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 

Ingerid Bjercke           Dag B. Hustad 
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PS 23/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 09.02.2023: 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 09.02.2023: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 23/2 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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

Kontrollutvalget Hvalers behandling 09.02.2023: 

Dag B. Hustad ble enstemmig valgt til å signere protokoll 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 09.02.2023: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Dag B. Hustad 
 



PS 23/3 Budsjett for 2023 - Orientering fra rådmann 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Rådmannens redegjørelse for budsjett 2023, tas til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 09.02.2023: 

Rådmann redegjorde generelt for budsjettets inntekts- og kostnadsside og om ulike 
usikkerhetsmomenter og risikoforhold. Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt 
Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 09.02.2023: 

1. Rådmannens redegjørelse for budsjett 2023, tas til orientering 
 

PS 23/4 Informasjon fra rådmann angående kjøp av tjenester Helsehuset i 
Fredrikstad 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmann til orientering. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 09.02.2023: 

Rådmann informerte om hvilke tjenester kommunen kjøper av Fredrikstad kommune som 
vedrører Helsehuset i Fredrikstad. Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 09.02.2023: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmann til orientering. 
 

PS 23/5 Forvaltningsrevisjonsrapport "Psykisk helsearbeid" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Psykisk helsearbeid», samt 
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Psykisk helsearbeid» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de ni anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen: 
 

a) utarbeide en overordnet plan som ivaretar det å identifisere og følge opp personer med 
rusmiddelproblemer og psykiske problemer  

b) gjennomføre en kompetansekartlegging og kompetanseheving i mobilt team sett opp mot 
oppfølging (kartlegging og behandling) av brukere med rus- og/eller psykiske lidelser  

c) sørge for tilstrekkelig psykologkompetanse i kommunen, samt ha en drøfting av hvordan 
psykologkompetansen best kan komme både brukere og ansatte til gode  

d) oppdatere kommunens nettside for å tydeliggjøre tjenestetilbudet på området, og ellers 
vurdere andre former for aktivt informasjonsarbeid  

e) tilby et mer variert utvalg av lavterskeltilbud  



f) sørge for en felles forståelse innad i kommunen om hva en individuell plan skal innebære, og 
å utarbeide slik plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester  

g) ha en mer systematisk tilnærming til kvalitets- og forbedringsarbeid knyttet til alle aktuelle 
tjenester/virksomheter på området  

h) ha et større fokus på å tilrettelegge tjenestene slik at brukere gis et helhetlig og koordinert 
helse- og omsorgstjenestetilbud  

i) utarbeide rutiner for internt samarbeid på området  

 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 09.02.2023: 

Revisjonen redegjorde for rapportens vurderinger, konklusjon og om hvilke anbefalinger som 
er gitt. Kontrollutvalget stilte oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møtet. I punkt 1 skal 
kommunedirektør rettes til rådmann. Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 09.02.2023: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Psykisk helsearbeid», samt 
rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Psykisk helsearbeid» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de ni anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen: 
 

a) utarbeide en overordnet plan som ivaretar det å identifisere og følge opp personer med 
rusmiddelproblemer og psykiske problemer  

b) gjennomføre en kompetansekartlegging og kompetanseheving i mobilt team sett opp mot 
oppfølging (kartlegging og behandling) av brukere med rus- og/eller psykiske lidelser  

c) sørge for tilstrekkelig psykologkompetanse i kommunen, samt ha en drøfting av hvordan 
psykologkompetansen best kan komme både brukere og ansatte til gode  

d) oppdatere kommunens nettside for å tydeliggjøre tjenestetilbudet på området, og ellers 
vurdere andre former for aktivt informasjonsarbeid  

e) tilby et mer variert utvalg av lavterskeltilbud  

f) sørge for en felles forståelse innad i kommunen om hva en individuell plan skal innebære, og 
å utarbeide slik plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester  

g) ha en mer systematisk tilnærming til kvalitets- og forbedringsarbeid knyttet til alle aktuelle 
tjenester/virksomheter på området  

h) ha et større fokus på å tilrettelegge tjenestene slik at brukere gis et helhetlig og koordinert 
helse- og omsorgstjenestetilbud  

i) utarbeide rutiner for internt samarbeid på området  

 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 

 



PS 23/6 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2022 
- Hvaler kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2022, tas til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 09.02.2023: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 09.02.2023: 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2022, tas til orientering 
 

PS 23/7 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022, tas til orientering 
 

2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 09.02.2023: 

Punkt 1 i forslag til vedtak var kontrollutvalget enige om at årsmeldingen skal vedtas i stedet 
for å tas til orientering. Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt endringen i punkt 1  

 Kontrollutvalget Hvalers vedtak 09.02.2023: 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022, vedtas 
 

2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering 
 

PS 23/8 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 09.02.2023: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 09.02.2023: 

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 
 

PS 23/9 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev 



Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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

Kontrollutvalget Hvalers behandling 09.02.2023: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 09.02.2023: 

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

PS 23/10 Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar opplysninger om utført kvalitetskontroll i Østre Viken 
Kommunerevisjon IKS til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering fra ØVKR IKS når ny kontroll i 2023 er 
gjennomført 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 09.02.2023: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 09.02.2023: 

1. Kontrollutvalget tar opplysninger om utført kvalitetskontroll i Østre Viken 
Kommunerevisjon IKS til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering fra ØVKR IKS når ny kontroll i 2023 er 
gjennomført 

 

PS 23/11 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 09.02.2023: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 09.02.2023: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

PS 23/12 Eventuelt 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 09.02.2023: 

Ingen saker 
 


