
 
 
 

Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Hvaler 

 
 
 
Møtedato: 22.11.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:15 
Møtested: Rådhuset, møterom Løperen 
Fra – til saksnr.: 22/38 -  22/45  

 
 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Ingerid Bjercke, leder x  

Dag B. Hustad, nestleder x  

Sverre Johnsen x  

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 Didrik Hjort og revisor Inger Marie Karlsen-Moum 
 

Møtene fra administrasjonen: Økonomisjef Karsten Hauge  
 
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 

Ingerid Bjercke           Wenche Falch 
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PS 22/38 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 22.11.2022: 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 22.11.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 22/39 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 22.11.2022: 

Wenche Falch ble foreslått og enstemmig valgt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 22.11.2022: 

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

PS 22/40 Oppfølgingsrapport: "Varsling - overholdelse av reglement i praksis", 
Hvaler kommune 



Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Varsling - 

overholdelse av reglement i praksis», til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Varsling - overholdelse av reglement i praksis», til etterretning. 
 
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en ny 
oppfølgingsrapport fra revisjonen. Rapporten skal være klar for behandling på 
kontrollutvalgets første møte høsten 2023. Denne oppfølgingsrapporten skal også 
sendes til kommunestyret.  
 
3. Eventuelle merutgifter i forbindelsen med ny oppfølging faktureres kommunen jf. 
revisjonens avtale med kommunen.  
 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 22.11.2022: 

Revisjonen redegjorde for oppfølgingsrapporten og kontrollutvalget fikk anledning til å stille 
spørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 22.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Varsling - overholdelse av reglement i praksis», til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Varsling - overholdelse av reglement i praksis», til etterretning. 
 
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en ny oppfølgingsrapport fra revisjonen. Rapporten skal være klar for behandling på kontrollutvalgets 
første møte høsten 2023. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.  
 
3. Eventuelle merutgifter i forbindelsen med ny oppfølging faktureres kommunen jf. revisjonens avtale med kommunen.  
 

 

PS 22/41 Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet 
etterlevelseskontroll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av 
kontrollområde «Offentlige anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk og 
rammeavtaler», til orientering 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2023 



Kontrollutvalget Hvalers behandling 22.11.2022: 

Revisjonen orienterte om de vurderinger som er foretatt samt valg av kontrollområde. 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 22.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av 
kontrollområde «Offentlige anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk og 
rammeavtaler», til orientering 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2023 

 

PS 22/42 Utsatt levering av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Psykisk helsevern" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Psykisk helsevern» blir 
levert til kontrollutvalgets møte den 9.februar 2023. 
 

3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker timesbudsjettet 
for 2023. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 22.11.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 22.11.2022: 

 
1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering. 

 
2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Psykisk helsevern» blir 

levert til kontrollutvalgets møte den 9.februar 2023. 
 

3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker timesbudsjettet 
for 2023. 

 

PS 22/43 Møteplan 2023 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for din 
virksomhet i 2023: 

   9. februar, møtestart kl. 14.00 

 25. mai, møtestart kl. 14.00 

 21. september, møtestart kl. 14.00 

 30. november, møtestart kl. 09.00 
 

 Opplæringsdag 9. november 



Kontrollutvalget Hvalers behandling 22.11.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 22.11.2022: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for din 
virksomhet i 2023: 

   9. februar, møtestart kl. 14.00 

 25. mai, møtestart kl. 14.00 

 21. september, møtestart kl. 14.00 

 30. november, møtestart kl. 09.00 
 

 Opplæringsdag 9. november 
 

PS 22/44 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 22.11.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 22.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

PS 22/45 Eventuelt 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 22.11.2022: 

 Kontrollutvalgets leder orienterte om spørsmål fra medlem Sverre Johnsen. Spørsmålene 
gjaldt grunnen for økte påslag for gebyrer vann og avløpsområdet for 2023 og fremover: 
a) Store investeringsbehov? 
b) Prisøkninger fra tjenesteleverandør - i så fall hvor store? 
c) Ny "Kreativ" bokføring av kostnader knyttet til tjenestene? 
d) Underfinansiering over mange år - dette burde vel da revisjonen ha påpekt? 

 
Svaret fra kommunens administrasjonen er at kommunen har hatt fond som de har vært 
nødt til å bruke opp. Dvs. at kommunen i en periode har krevd inn mindre i gebyrer enn 
det som er de gjennomsnittlige kostnadene knyttet til VA. Når fondene er tomme oppstår 
et behov for å øke gebyrene igjen. Samtidig møter kommunen en «tsunami» av økte 
strømpriser og høyere rente som slår rett inn i gebyrberegningen. Da blir det en 
«dobbeltsmell» som gjør det nødvendig å øke gebyrene utover det normalt ville hatt 
behov for, dersom det ser bort ifra økt rente- og energikostnader. Det er imidlertid på det 
rene at også andre kommuner har betydelig påslag i gebyrene for neste år (f.eks. 
Fredrikstad og Oslo), riktignok ikke i samme størrelsesorden som Hvaler.  
Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering. 

 

 Kontrollutvalget ønsker å invitere rådmann til møte 9. februar 2023 til en orientering om 
vedtatt budsjett for 2023. 
 

 Ku-leder orienterte om sin positive opplevelse med FKT sitt kurs for kontrollutvalgsledere 
i september 2022. 


