
 
 
 

Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Hvaler 

 
 
 
Møtedato: 20.09.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:50 
Møtested: Rådhuset, møterom Løperen 
Fra – til saksnr.: 22/26 -  22/37  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Ingerid Bjercke, leder x  

Dag B. Hustad, nestleder x  

Sverre Johnsen Ikke møtt  

Bjørn Tore Kjølholt Ikke møtt  

Wenche Falch x 
 

 

Merknader 

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 5.  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
 

Møtende fra revisjonen: Seksjonsleder Liv Irene Hauge og revisor Inger Marie Karlsen-Moum 
 

Møtene fra administrasjonen: Rådmann Rune Willy Antonsen (til sak 22/33 og 22/34) 
 
Ordfører: Mona Vauger (til sak 22/26 til 22/28 og sak 22/30) 
 
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 

Ingerid Bjercke           Wenche Falch 
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PS 22/26 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Kontrollutvalgets leder ønsket informasjon under eventuelt om avhending av kommunal 
eiendom sett opp mot gjeldende regelverk. Utover dette var det ingen merknader til 
innkallingen eller sakslisten. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 22/27 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 20.09.2022: 

Wenche Falch ble foreslått og enstemmig valgt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

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

PS 22/28 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til 
juli 2024 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Hvaler 
kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet, herunder  
for prosjekt 2: 
for prosjekt 3: 
 

2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at 
det blir levert som forutsatt. 
 

3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere 
i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Sekretariatet orienterte om endringen fra avtale til bestilling vedrørende bestilling av 
forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget diskuterte og fremmet innspill på gjenstående 
forvaltningsrevisjoner i planperioden. Revisjonen tar disse innspillene til vurdering, og 
hensyntas ved utarbeidelse av problemstillinger til det enkelte prosjekt. Følgende innspill ble 
gitt:  
  Personvern og informasjonssikkerhet: 

 Åpenhet kontra personvern, hvor går grensen, har kommunen tydelige rutiner for dette? 
 
Internkontroll: 
Kontrollutvalget avventer til et senere tidspunkt for eventuelle innspill. 
 
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Hvaler 

kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet, herunder  

for prosjekt 2: Personvern og informasjonssikkerhet: 

o Åpenhet kontra personvern, hvor går grensen, har kommunen tydelige 

rutiner for dette? 
for prosjekt 3: Internkontroll - avventer kontrollutvalget til et senere tidspunkt. 
 

2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at 

det blir levert som forutsatt. 
 

3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere 

i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget. 

 
 



PS 22/29 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 1 549 100.-, 
godkjennes 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Sekretariatet og revisjonen orienterte om fremlagte budsjettforslag for kontrollarbeidet 2023. 
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 1 549 100.-, 
godkjennes 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 

PS 22/30 Rådmannens oppfølging av revisjonsnotat - "Kontroll med inngått 
rammeavtale" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets skriftlige redegjørelse tas til foreløpig orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber revisjon om å følge opp med etterkontroll av rådmannens tiltak 
fungerer som forutsatt. Resultatet av etterkontrollen rapporteres til kontrollutvalget 
innen juni 2023. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Ordfører orienterte om kommunens tilsvar. Kontrollutvalget ber sekretariatet å informerer 
fagforbundet om utvalgets vedtak i saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Kontrollutvalgets skriftlige redegjørelse tas til foreløpig orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber revisjon om å følge opp med etterkontroll av rådmannens tiltak 
fungerer som forutsatt. Resultatet av etterkontrollen rapporteres til kontrollutvalget 
innen juni 2023. 

 

PS 22/31 Lokale forskrifter 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 



Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Sekretariatet orienterte kort om innhentingen av de lokale forskriftene. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt 

 Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 

PS 22/32 Overordnet revisjonstrategi for regnskapsåret 2022 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Overordnet revisjonstrategi for 2022, tas til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Revisor orienterte om den overordnede revisjonsstrategien for 2022. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Overordnet revisjonstrategi for 2022, tas til orientering 
 

PS 22/33 Orientering fra revisor om kontrollarbeidet med tilskudd til Covid-19 
og ressurskrevende brukere 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon om revisjonens kontrollarbeid med tilskudd  
vedrørende Covid-19 og for ressurskrevende brukere i kommune til orientering. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Revisjon orienterte om sitt kontrollarbeid med tilskuddsordningene. Kontrollutvalget fikk 
anledning til å stille oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møte. Revisjonens 
presentasjonsfoil vedlegges protokollen til kontrollutvalgsmedlemmene. Innstillingen 
enstemmig vedtatt med den endring «tilskudd vedrørende særlige ressurskrevende tjenester 
i kommunen» i stedet «for ressurskrevende brukere». 

 Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon om revisjonens kontrollarbeid med tilskudd 
vedrørende Covid-19 og tilskudd vedrørende særlige ressurskrevende tjenester i 
kommunen, til orientering. 

 

PS 22/34 Revisjonsbrev nr. 6/2022 - Rådmannens tilsvar 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tiltak på revisjonsbrev nr. 6/2022 til orientering. 
 

2. Revisjonsbrev nr. 6/2022 lukkes. 
 



Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Rådmannen orienterte om kommunens den valgte løsning for å få brukt opp slamfondet for 
2022. Innstillingen enstemmig vedtatt 

 Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tiltak på revisjonsbrev nr. 6/2022 til orientering. 
 

2. Revisjonsbrev nr. 6/2022 lukkes. 
 

PS 22/35 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering. 
 

PS 22/36 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 20.09.2022: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

PS 22/37 Eventuelt 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 20.09.2022: 

 Kontrollutvalgets leder ønsket informasjon fra rådmann om avhending av kommunal 
eiendom sett opp mot ESA regler og kommunale lover og forskrifter. Rådmann informerte 
utvalget om de muligheter for anvendelse kommunen har (åpen budrunde eller selge til 
markedspris). Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering. 

 

 Kontrollutvalget merket seg at Hvaler kommune, på tross av flere henvendelser, ennå 
ikke har kontrollutvalget inne på sin møtekalender. Sekretariatet tar en ny henvendelse til 
Hvaler kommune om temaet. 

 
 


