
 

 
 

Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Hvaler 

 
 
 
Møtedato: 18.11.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15.45 
Møtested: Rådhuset, møterom Løperen 
Fra – til saksnr.: 21/37 – 21/46  

 
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: Konst. seksjonsleder Casper Støren og revisor Jostein Ek 
Møtene fra administrasjonen: Konstituert rådmenn Geir Kvisten (ikke tilstede i sak 21/40) 
Ordfører: Mona Vauger 
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Saksliste 

 
Saksnr. 
 

Innhold  

PS 21/37 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/38 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/39 Henvendelse angående inngått rammeavtale  

PS 21/40 Henvendelse angående ansettelsesprosessen av ny 
rådmann 
 

 

PS 21/41 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024  

PS 21/42 Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan  

PS 21/43 Etterlevelseskontroll 2021 - Overordnet risiko- og 
vesentlighetsvurderinger. 
 

 

PS 21/44 Møteplan for 2022  

PS 21/45 Referater og meldinger  

PS 21/46 Eventuelt  

 

PS 21/37 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

Leder meldte en sak under eventuelt, ellers var det ingen merknader til innkallingen eller 
sakslisten 

 Kontrollutvalgets vedtak 18.11.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 21/38 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 18.11.2021: 

Wenche Falch ble foreslått og enstemmig valgt til å signere protokoll 

Kontrollutvalgets vedtak 18.11.2021: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Wenche Falch 
 

PS 21/39 Henvendelse angående inngått rammeavtale 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Sekretariatet legger frem saken uten forslag til innstilling. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

Kontrollutvalget ønsker at revisjonen gjennomfører en revisjonskontroll med rammeavtalen 
som er nevnt i henvendelsen, og om den er etterlevd. Revisjonen bes også å fremlegge et 
notat på kontrollen til neste møte. Vedtaket var enstemmig. 

Kontrollutvalgets vedtak 18.11.2021: 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen å foreta en revisjonskontroll med om rammeavtalen som 
ligger til grunn for saken, er etterlevd og fulgt i tråd med forutsetningene. 

 

2. Revisjonen bes å fremlegge et revisjonsnotat om saken i neste møte 
 

PS 21/40 Henvendelse angående ansettelsesprosessen av ny rådmann 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

Kontrollutvalgets leder orienterte innledningsvis om innholdet i henvendelsen.  Saken lukkes 
under ordførers orientering, i henhold til Kommuneloven § 5.2 a. og til offentlighetsloven § 
13.1. Ordfører orienterte utvalget om ansettelsesprosessen av ny rådmann. Kontrollutvalget 
fikk anledning til å se protokollene fra ansettelsesutvalget i saken. Utvalget viser også til § 1 i 
forskriften for revisjon og kontrollutvalget at ikke skal overprøve politiske prioriteringer som er 
foretatt av kommunens folkevalgte organ. 
 
Kontrollutvalgsleder fremmet følgende forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalget har innhentet informasjon fra arbeidsgiverutvalget og har fått en full 
gjennomgang av ansettelsesprosessen fra Ordfører. Kontrollutvalget har sett 
protokollene fra arbeidsgiverutvalgets møter. 
Kontrollutvalget finner at diverse medieoppslag både i vår og i høst har forstyrret 
prosessen og har skapt unødig uro i Hvalersamfunnet. Kontrollutvalget vil ikke anbefale 
kommunestyret ytterligere gransking av saken. 

 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak 18.11.2021: 

1. Kontrollutvalget har innhentet informasjon fra arbeidsgiverutvalget og har fått en full 
gjennomgang av ansettelsesprosessen fra Ordfører. Kontrollutvalget har sett 
protokollene fra arbeidsgiverutvalgets møter. 



Kontrollutvalget finner at diverse medieoppslag både i vår og i høst har forstyrret 
prosessen og har skapt unødig uro i Hvalersamfunnet. Kontrollutvalget vil ikke anbefale 
kommunestyret ytterligere gransking av saken. 

PS 21/41 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 

  
1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i 

henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 
2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).  

1  

2  

3  

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 360 timer per år (I henhold til 

avtale mellom eierne av revisjonen). 
 
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 

forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og 
inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

 
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 

kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til 
kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret. 

 
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 

endringer i planen i planperioden. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

Sekretariatet redegjorde innledningsvis for overordnet risiko- og vesentlighetsvurderingen og 
resultatet og til hvilke områder som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 
2022- 2023. Kontrollutvalget diskuterte prioriteringer og kom frem til følgende: 
1. Psykisk helsevern 
2. Personvern og informasjonssikkerhet 
3. Internkontroll 
 
Forslaget til prioritering ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalgets innstilling 18.11.2021: 

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 
  
1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i 
henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 
2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).  

1 Psykisk helsevern 

2 Personvern og informasjonssikkerhet 

3 Internkontroll 

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 360 timer per år (I henhold til avtale 
mellom eierne av revisjonen). 



 
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 
forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og 
inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

 
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 
kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til 
kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret. 

 
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 
endringer i planen i planperioden. 

 

PS 21/42 Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Sekretariatet legger frem saken med to alternative forslag til vedtak og innstilling, se 
vurderinger. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

Kontrollutvalget var enige om at plan for forvaltningsrevisjonsplan 2020-2022 avsluttes. 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret: 
1. Plan for forvaltningsrevisjonsplan 2020-2022 avsluttes. 
2. De to gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis «Barnevern og  
    Arbeidsmiljø/sykefravær skal ikke gjennomføres.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalgets innstilling 18.11.2021: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret: 
 

1. Plan for forvaltningsrevisjonsplan 2020-2022 avsluttes. 
 

2. De to gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis «Barnevern og 
    Arbeidsmiljø/sykefravær skal ikke gjennomføres. 

PS 21/43 Etterlevelseskontroll 2021 - Overordnet risiko- og 
vesentlighetsvurderinger. 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde Selvkost – Overholdelse av 
regelverk», til orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2022 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Kontrollutvalgets vedtak 18.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde Selvkost – Overholdelse av 
regelverk», til orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2022 

 

PS 21/44 Møteplan for 2022 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for din 
virksomhet i 2022: 

 10. februar 

 12. mai (regnskapsmøte) 

 16. juni 

 15. september 

   1. desember 
 

Møtestart kl. 14.00 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

I saksfremlegget var mandag nevnt som fast møtedag, riktig dag skal være torsdag. 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalgets vedtak 18.11.2021: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for din 
virksomhet i 2022: 

 10. februar 

 12. mai (regnskapsmøte) 

 16. juni 

 15. september 

   1. desember 
 

Møtestart kl. 14.00 
 

PS 21/45 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalgets vedtak 18.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 



PS 21/46 Eventuelt 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 18.11.2021: 

Leder orienterte om brev fra en henvender. 
 
 


