
 
 

 

 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Hvaler 
 
 
 
Møtedato: 17.06.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 13:00 til kl. 14:00 
Møtested: Rådhuset, møterom kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 21/21 – 21/27  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Ingerid Bjercke, leder x  

Dag B. Hustad, nestleder x  

Sverre Johnsen x  

Bjørn Tore Kjølholt forfall  

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: Daglig leder Jolanta Betker  
Møtende fra administrasjonen: konstituert økonomisjef Karsten Hauge 
 
 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Ingerid Bjercke               Dag B. Hustad 
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PS 21/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 17.06.2021: 

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 17.06.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

PS 21/22 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 17.06.2021: 

Dag B. Hustad ble forslått og enstemmig valgt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 17.06.2021: 

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

  



 
 

PS 21/23 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser 
og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Offentlige anskaffelser», til 
orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 17.06.2021: 

Revisor orienterte om etterlevelseskontrollen og om hvilke revisjonshandlinger som er 
gjennomført. Kontrollutvalget stilte spørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 17.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser 
og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Offentlige anskaffelser», til 
orientering 

 

 
PS 21/24 Workshop i forbindelse med risiko- og 
vesentlighetsvurderinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet.  

Kontrollutvalget Hvalers behandling 17.06.2021: 

Kontrollutvalget drøftet følgende områder i sin workshop: 

 Høyt sykefravær - sykefraværsoppfølging 

 Kjøp av tjenester i barneverntjenesten 

 Psykisk helsevern 

 (Tillit til administrasjon) 

 Ledelsesutfordringer 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 17.06.2021: 

Kontrollutvalget drøftet saken og kom med innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen 

 
 
PS 21/25 Møteplan 2. halvår 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 
2021: 

 16. september kl. 13:00 

 18. november  kl. 13:00 



 
 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 17.06.2021: 

Kontrollutvalget flyttet foreslåtte 16. september til 23. september med møtestart kl. 14.00 og 
18. november starter kl. 14.00 i stedet for 13.00. Det ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 17.06.2021: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 
2021: 

 23. september kl. 14:00 

 18. november  kl. 14:00 
 

 
PS 21/26 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 17.06.2021: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 17.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

 
 
PS 21/27 Eventuelt 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 17.06.2021: 

Ingen saker. 

 


