
 
 
 

Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Hvaler 

 
 
 
Møtedato: 10.02.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 14:45 
Møtested: Teamsmøte 
Fra – til saksnr.:  22/1- 22/9   

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Ingerid Bjercke, leder x  

Dag B. Hustad, nestleder x  

Sverre Johnsen x 
 

Bjørn Tore Kjølholt x  

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, konst. seksjonsleder Casper Støten og 
revisor Henning Langsholt 
 
Møtene fra administrasjonen: Konst. rådmann Geir Kvisten. 
 
Andre: Ordfører Mona Vauger 
 
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 

Ingerid Bjercke           Dag B. Hustad 
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PS 22/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 10.02.2022: 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 10.02.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 22/2 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 10.02.2022: 

Dag B. Hustad ble enstemmig valgt til å signere protokoll 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 10.02.2022: 

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



PS 22/3 Revisjonsnotat - Kontroll med inngått rammeavtale 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsnotat - Inngått rammeavtale, til etterretning. 
2.  

Kontrollutvalget Hvalers behandling 10.02.2022: 

Revisjonen redegjorde for kontrollen av rammeavtalen. Rådmann og ordfører ga sitt syn på 
notatet. Kontrollutvalget var enstemmig om at notatet oversendes rådmann samt at utvalget 
ønsker en skriftlig tilbakemelding fra rådmann på revisjonens funn i notat. Kontrollutvalget 
ber om en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalgets møte 16. juni 2022 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 10.02.2022: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsnotat - Inngått rammeavtale, til etterretning og ber 
sekretariatet å oversende revisjonsnotatet til rådmann. 
 

2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding på revisjonens notat til 
kontrollutvalgets møte 16.06 2022  

 

PS 22/4 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon: Fakturakontroll - røde flagg 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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: 

 regulert samarbeidet med Fredrikstad kommune skriftlig 

 sørget for at kommunens fakturakontroll blir risikovurdert og kontrollert 
 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 10.02.2022: 

Revisjonen redegjorde for oppfølgingskontrollen. Rådmann og ordfører ga sitt syn på 
revisjonens oppfølgingskontroll.  Innstillingen enstemmig vedtatt. 

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: 

 regulert samarbeidet med Fredrikstad kommune skriftlig 

 sørget for at kommunens fakturakontroll blir risikovurdert og kontrollert 
 

PS 22/5 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 10.02.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 10.02.2022: 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering 
 

PS 22/6 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021, tas til orientering 
 

2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 10.02.2022: 

Punkt 1 i forslag til vedtak var kontrollutvalget enige om at årsmeldingen skal vedtas. 
Innstillingen enstemmig vedtatt med denne endring  

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 10.02.2022: 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021, vedtas 
 

2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 
 

PS 22/7 Uavhengighetserklæringer fra oppdragssansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 10.02.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 



Kontrollutvalget Hvalers vedtak 10.02.2022: 

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 
 

PS 22/8 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 10.02.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 10.02.2022: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

PS 22/9 Eventuelt 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 10.02.2022: 

Ingen saker 
 
 


