
 
 

 

 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Hvaler 
 
 
 
Møtedato: 18.02.2021  
Tidspunkt: fra kl. 13.00 til kl. 14.45 
Møtested: Teams  
Fra – til saksnr.: 21/1 – 21/13   

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Ingerid Bjercke, leder x  

Dag B. Hustad, nestleder x  

Sverre Johnsen x  

Bjørn Tore Kjølholt x  

Wenche Falch Meldt forfall Meldt forfall 

 

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 og revisor Jostein Ek 
Møtene fra administrasjonen: Konst. rådmann Geir Kvisten  
Ordfører: Mona Vauger, tilstede fra sak 21/1 og 21/2 og sakene 21/5 til og med 21/13 
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PS 21/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

 
PS 21/2 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 18.02.2021: 

Sverre Johnsen ble enstemmig valgt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

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



 
 

PS 21/3 Notat - Påstander om økonomisk mislighold - revisjonens 
undersøkelser 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget ber kommunens administrasjon om å sluttføre arbeidet med varselet. 
Kommunens administrasjon skal gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget på 
hvordan de har lukket varselet. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Kontrollutvalget vurderte lukking av møte med hjemmel til Kommunelovens § 11.5, 
Offentlighetsloven § 1 ledd og forvaltningsloven § 13, 1. ledd nr. 1.  Kontrollutvalget valgte å 
lukke møte. Ordfører forlot møte under behandling av saken. 
Revisjonen redegjorde for sine kontroller og undersøkelser vedr. påstander om økonomiske 
misligheter. Funn og konklusjoner ble gjennomgått.  
Kontrollutvalget tar revisjonsnotatet til orientering. Kontrollutvalget anser saken som 
ferdigbehandlet og avsluttet.  

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsnotatet i saken til orientering. Kontrollutvalget anser saken 
som ferdigbehandlet og avsluttet.  

 

 
PS 21/4 Informasjon om administrasjonens håndtering av varsling 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse om kommunens håndtering og prosesser 
angående varsling,  til orientering. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Kontrollutvalget vurderte lukking av møte med hjemmel til Kommunelovens § 11.5, 
Offentlighetsloven § 1 ledd og forvaltningsloven § 13, 1. ledd nr. 1.  Kontrollutvalget valgte å 
lukke møte. Ordfører forlot møte under behandling av saken. 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse om kommunens håndtering og prosesser 
angående varsling,  til orientering. 

 

 
PS 21/5 Orientering - oppklaring i forbindelse med eierskapskontroll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 



 
 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 

PS 21/6 Prosedyre for behandling av refusjonskrav og tilskudd 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar prosedyren/rutinen for behandling av refusjonskrav og tilskudd, til 
orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar prosedyren/rutinen for behandling av refusjonskrav og tilskudd, til 
orientering 

 

 
PS 21/7 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 som vist i vedlegg 1, tas til orientering 
 

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Under punkt 1. endres fra orientering til godkjenning. Innstillingen enstemmig vedtatt med 
denne endring. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 som vist i vedlegg 1, godkjennes 
 

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 
 

 
PS 21/8 Etterlevelseskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Offentlige anskaffelser», 
til orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2021 



 
 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Offentlige anskaffelser», 
til orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2021 

 

 
PS 21/9 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 18.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

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

 
PS 21/10 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering 
 
 

PS 21/11 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 



 
 

 

 
PS 21/12 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 18.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 
 

PS 21/13 Eventuelt 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.02.2021: 

På grunn av nytt medlem i kontrollutvalget legger sekretariatet opp til en opplæringsfrekvens til 
neste møte i kontrollutvalget den 20.05 2021.  
 

 


