
 
 
 

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 

   

 
  



Saksliste 
 

Saksnr. Innhold  

PS 22/10 Godkjenning av innkalling og saksliste  

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 
 

 



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 

 

 

 



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 



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. 
 
 


