
 
 
 

Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Hvaler 
 
 
 
Møtedato: 23.09.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:15 
Møtested: Rådhuset, møterom Kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 21/28 – 21/36  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Ingerid Bjercke, leder x  

Dag B. Hustad, nestleder x  

Sverre Johnsen x 
 

Bjørn Tore Kjølholt Forfall  

Wenche Falch Meldt forfall Øyvind Kristiansen 

 

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  
 
Møtene fra administrasjonen: Ingen 
 
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Ingerid Bjercke  Sverre Johnsen 
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PS 21/28 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 23.09.2021: 
Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten 

 

Kontrollutvalgets vedtak 23.09.2021: 
Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 21/29 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 23.09.2021: 
Sverre Johnsen ble enstemmig valgt til å signere protokoll. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 23.09.2021: 
1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Sverre Johnsen 

 



PS 21/30 Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Hvaler kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Hvaler kommune, tas til orientering 
 

2.  Kontrollutvalget avventer behandling av risiko- og vesentlighetsanalysen for Hvaler 
kommune, før en eventuell oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt på Barnevern i 
Hvaler. 

 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 23.09.2021: 
Sekretariatet orienterte om saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalgets vedtak 23.09.2021: 
1. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Hvaler kommune, tas til orientering 

 
2.  Kontrollutvalget avventer behandling av risiko- og vesentlighetsanalysen for Hvaler 

kommune, før en eventuell oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt på Barnevern i 
Hvaler. 

 

PS 21/31 Revisors orientering om utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 
2020. 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 
orientering 

 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 23.09.2021: 
Revisor orienterte om gjennomført revisjonsarbeid i 2020.  Revisor presiserte at 
fokusområdet offentlige anskaffelser er omtalt under avsnittet 3.11 - Etterlevelses kontrollen. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 23.09.2021: 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 

orientering 
 

PS 21/32 Overordnet revisjonstrategi 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 
 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 23.09.2021: 
Revisor orienterte om revisjonsinndelingen og revisjonsstrategien for 2021. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalget vedtak 23.09.2021: 
1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 

 



PS 21/33 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr. 1 485 320.-, 
godkjennes 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 23.09.2021: 
Sekretariatet og revisjonen presenterte sine respektive budsjett for Hvaler kommune. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalgets vedtak 23.09.2021: 
1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr. 1 485 320.-, 

godkjennes 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 

PS 21/34 Henvendelse angående håndtering av varsel 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Saken blir ikke tatt til videre behandling av kontrollutvalget. Dette fordi kontrollutvalget 
ikke har myndighet til å behandle enkeltsaker, ei heller myndighet til å overprøve 
kommunens administrasjons behandling av enkeltsaker. 

 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 23.09.2021: 
Sekretariatet og leder av kontrollutvalget orienterte utvalget om de forhold som er 
kommentert under saksopplysninger i saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 23.09.2021: 
1. Saken blir ikke tatt til videre behandling av kontrollutvalget. Dette fordi kontrollutvalget 

ikke har myndighet til å behandle enkeltsaker, ei heller myndighet til å overprøve 
kommunens administrasjons behandling av enkeltsaker. 

 

PS 21/35 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 23.09.2021: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalgets vedtak 23.09.2021: 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

 



PS 21/36 Eventuelt 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 23.09.2021: 
Ingen saker 
 

 


