
 
 
 

Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Hvaler 

 
 
 
Møtedato: 16.06.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:00 
Møtested: Rådhuset, møterom Løperen 
Fra – til saksnr.: 22/18 – 22/25    

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Ingerid Bjercke, leder x  

Dag B. Hustad, nestleder x  

Sverre Johnsen Meldt forfall Leif Løkkeberg 

Bjørn Tore Kjølholt Ikke møtt  

Wenche Falch x 
 

 

Merknader 

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
 

Møtende fra revisjonen: Revisor Jostein Ek og revisor Henning Langsholt  
 

Møtene fra administrasjonen: Ass. rådmann Geir Kvisten og rådmann Rune Willy Antonsen 
(fra sak 22/23 – 22/25) 
 
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 

Ingerid Bjercke           Dag B. Hustad 
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PS 22/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 16.06.2022: 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 16.06.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 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 ........... 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 16.06.2022: 

Dag B. Hustad ble foreslått og enstemmig valgt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 16.06.2022: 

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



PS 22/20 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 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 16.06.2022: 

Ass. rådmann orienterte utvalget om sitt tilsvar på tidligere anbefalinger. Kontrollutvalget 
uttrykte tilfredshet med forbedringsarbeidet som er gjennomført. Innstillingen ble enstemmig 
vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 16.06.2022: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

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

 

PS 22/21 Prosjektplan "Psykisk helsearbeid" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Prosjektplan «Psykisk helsearbeid» godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 16.06.2022: 

Revisor orienterte om prosjektets problemstillinger. Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 16.06.2022: 

1. Prosjektplan «Psykisk helsearbeid» godkjennes 
 

PS 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 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 16.06.2022: 

Revisjonen orienterte om funn og vurderinger som fremkommer i kontrollen. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 16.06.2022: 

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til 
orientering 

 



PS 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. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 16.06.2022: 

Sekretariatet ga en kort orientering om vedlagte avtale om levering av forvaltningsrevisjoner i 
planperioden. Leder fremmet et utsettelsesforslag som ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 16.06.2022: 

1. Saken utsettes til neste møte. 
 

PS 22/24 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 16.06.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 16.06.2022: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

PS 22/25 Eventuelt 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 16.06.2022: 

Møtedato 15. september flyttes til tirsdag 20. september. Møte 1 desember flyttes til 22. 
november. Møtestart kl. 14.00. 
 

Kontrollutvalget fikk en orientering om status på byggestopp på Skjærhallen og om drivhuset 
i Botnekilen  
 

Sekretariatets leder orienterte utvalget om sin ny samboerstatus. Dette grunnet at 
vedkommende har ansettelse i kommunal revisjon.  
 

Rådmann beklaget manglede tilbakemelding på kontrollutvalgets tidligere vedtak. Saken 
kommer opp neste møte. 
 

Kontrollutvalgets leder tok opp følgende temaer: 

 Leder informerte om FKT sin fagkonferanse 8.- 9. juni 2022 

 Leder ønsker en orientering om revisjonen sitt kontrollarbeidet med om statens tilskudd til 
koronahåndteringen og til kontrollarbeidet med ressurskrevende brukere 

 Ønsker en oversikt fra administrasjonen over lokale forskrifter for Hvaler kommune som 
er registrert i lovdata 

 


