
 
 

 

 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Hvaler 
 
 
 
Møtedato: 31.05.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 13:00 til kl. 14:00 
Møtested: Teams møte 
Fra – til saksnr.: 21/14 – 21/20  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Ingerid Bjercke, leder x  

Dag B. Hustad, nestleder x  

Sverre Johnsen Meldt forfall Dag Eriksen 

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: Daglig leder Jolanta Betker, revisor Jostein Ek og Odd Henning Aure 
Møtene fra administrasjonen: Konstituert rådmann Geir Kvisten og konstituert økonomisjef 
Karsten Hauge 
Ordfører: Mona Vauger 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Ingerid Bjercke  Wenche Falch 

   
 
 
 

  



 
 

 
Saksliste 
 
   

PS 21/14 Godkjenning av innkalling og saksliste  
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PS 21/16 Hvaler kommune - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 
årsmelding for 2020 
 

 

PS 21/17 Forvaltningsrevisjonsrapport "Varsling - overholdelse av reglement i 
praksis 
 

 

PS 21/18 Henvendelse angående kommunens retningslinjer og håndtering av 
disse ved varslingsaker 
 

 

PS 21/19 Referater og meldinger  

PS 21/20 Eventuelt  

 

 
PS 21/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 31.05.2021: 

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 31.05.2021: 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 
PS 21/15 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 31.05.2021: 

Wenche Falch ble foreslått og enstemmig valgt til å signere protokoll 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 31.05.2021: 

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



 
 

PS 21/16 Hvaler kommune - Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap og årsmelding for 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2020 for Hvaler kommune 
som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2020 sendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 31.05.2021: 

Økonomisjef orienterte utvalget om resultatet for 2020 for Hvaler kommune og til enkelte 
nøkkeltall. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen og om grunnen til merknadene under 
andre forhold som var tatt inn i revisjonsberetningen. Utvalget stilte enkelte spørsmål som ble 
besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 31.05.2021: 
 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2020 for Hvaler kommune 
som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2020 sendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet 

 

 
PS 21/17 Forvaltningsrevisjonsrapport "Varsling - overholdelse av 
reglement i praksis 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling – overholdelse av reglement 
i praksis», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til 
revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling – overholdelse av 
reglement i praksis» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv 
anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 

 sette inn tiltak som bedrer de ansattes tillit til kommunens varslingsordning  

 gjøre varslingsrutinen bedre kjent blant de ansatte  

 inkludere varsling som eget punkt i de etiske retningslinjene  

 sørge for at ledere som er aktuelle mottakere av varsler får opplæring i håndtering 
av disse  

 svare varsler innen 7 dager etter at varsel er mottatt  

 sørge for at det i alle saker blir beskrevet hvordan habiliteten til dem som 
behandler varselet er vurdert  

 ha nok kapasitet og kompetanse til å behandle og avslutte, samt sluttføre 
varslingssaker innen rimelig tid  

 
 



 
 

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber 
kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett 
år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også 
sendes til kommunestyret. 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 31.05.2021: 

Revisjonen redegjorde for sine funn og konklusjoner i rapporten. Administrasjonen og ordfører 
supplerte med sitt syn på rapporten. Kontrollutvalget fikk anledning til å stille spørsmål. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 31.05.2021: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling – overholdelse av reglement 
i praksis», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til 
revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling – overholdelse av 
reglement i praksis» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv 
anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 

 sette inn tiltak som bedrer de ansattes tillit til kommunens varslingsordning  

 gjøre varslingsrutinen bedre kjent blant de ansatte  

 inkludere varsling som eget punkt i de etiske retningslinjene  

 sørge for at ledere som er aktuelle mottakere av varsler får opplæring i håndtering 
av disse  

 svare varsler innen 7 dager etter at varsel er mottatt  

 sørge for at det i alle saker blir beskrevet hvordan habiliteten til dem som 
behandler varselet er vurdert  

 ha nok kapasitet og kompetanse til å behandle og avslutte, samt sluttføre 
varslingssaker innen rimelig tid  

 
 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber 
kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett 
år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også 
sendes til kommunestyret. 

 

 
PS 21/18 Henvendelse angående kommunens retningslinjer og 
håndtering av disse ved varslingsaker 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget viser til at det nå nylig er gjennomført en forvaltningsrevisjon av 
kommunens overholdelse av varslingsreglementet.  

Kontrollutvalget Hvalers behandling 31.05.2021: 

Sekretariatet orienterte kort og generelt om henvendelsen. Innstillingen enstemmig vedtatt. 



 
 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 31.05.2021: 
1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering. 

 

2. Kontrollutvalget viser til at det nå nylig er gjennomført en forvaltningsrevisjon av 
kommunens overholdelse av varslingsreglementet.  

 

 
PS 21/19 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 31.05.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 31.05.2021: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 
 

PS 21/20 Eventuelt 

Kontrollutvalget Hvalers behandling 31.05.2021: 

Kontrollutvalget ønsker at det avsettes tid til opplæring i neste møte i juni. Kontrollutvalgets 
leder og sekretariatsleder bestemmer tema for opplæring. 
 
 

 


