
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Halden 
 
 
 
Møtedato: 15.06.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:20 
Møtested: Fjernmøte, møterom Teams 
Fra – til saksnr.:  21/19-21/26   

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Roar Lund (H), leder X  

Torhild G. Huseby (Sp), nestleder X 
 

Roar G. Andersen (Pp) X 
 

Ketil Rønning  (Ap) X  

Mariann Faraasen (H) Meldt forfall Jan Moen, møtt 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.  
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:  
Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Marie Rovedal 
 
Møtende fra revisjon  
Østre Viken kommunerevisjon IKS: forvaltningsrevisorer Casper Støten og Kaia Sølverød 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Kommunedirektør Roar Vevelstad  
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Roar Lund, leder  Torhild G. Huseby 

   
 
 
 
 

Merknader 

 

 
  



 
 

Saksliste 
 
   

PS 21/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/20 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/21 Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern - Halden kommune  

PS 21/22 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Personvern"  

PS 21/23 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger  

PS 21/24 Møteplan 2. halvår 2021  

PS 21/25 Referater og meldinger  

PS 21/26 Eventuelt  

 

  



 
 

PS 21/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Innkalling og saksliste godkjennes. 

Kontrollutvalget Haldens behandling 15.06.2021: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 15.06.2021: 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 
 

PS 21/20 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:  
Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges nestleder 

Kontrollutvalget Haldens behandling 15.06.2021: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 15.06.2021: 

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges nestleder 
 
 
 

PS 21/21 Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern - Halden 
kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Halden kommune», samt 

kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Halden kommune» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer 
av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

 fortsette tiltakene for å sikre bedre dokumentasjon av barnets medvirkning i 
sentrale dokumenter 



 
 

 sørge for å dokumentere vurderinger av barnets situasjon i alle 
oppfølgingsbesøk 

 sørge for å dokumentere barnets og foreldrenes mening i alle saker, i 
forbindelse med plassering i fosterhjem.  

 fortsette arbeidet med å tilrettelegge for en mulig tilbakeføring av barn til 
foreldrene i tråd med føringer og krav. 

 
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 Haldens behandling 15.06.2021: 

Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
Kommunedirektøren ble invitert til å kommentere, og viste til sitt tilsvar i saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak og innstilling 15.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Halden kommune», samt 
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Halden kommune» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer 
av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

 fortsette tiltakene for å sikre bedre dokumentasjon av barnets medvirkning i 
sentrale dokumenter 

 sørge for å dokumentere vurderinger av barnets situasjon i alle 
oppfølgingsbesøk 

 sørge for å dokumentere barnets og foreldrenes mening i alle saker, i 
forbindelse med plassering i fosterhjem.  

 fortsette arbeidet med å tilrettelegge for en mulig tilbakeføring av barn til 
foreldrene i tråd med føringer og krav. 

 
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 21/22 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Personvern" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern», 

samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Personvern», til etterretning. 
 

2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 
anser at de resterende punktene også er ferdigstilt.  

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 15.06.2021: 

Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
Kommunaldirektøren ble invitert til å kommentere saken  
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak og innstilling 15.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern», 
samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Personvern», til etterretning. 
 

2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 
anser at de resterende punktene også er ferdigstilt.  

 
 

 
PS 21/23 Workshop i forbindelse med risiko- og 
vesentlighetsvurderinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Saken legges frem uten innstilling fra sekretariatet. 

 

Kontrollutvalget Haldens behandling 15.06.2021: 

Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Utvalget drøftet saken og kom frem til følgende punkter de ønsket skulle fremkomme av risiko 
og vesentlighetsanalysen: 

- Innsynsbegjæringer i henhold til offentlighetsloven – hvordan følge med i postjournaler 
- Spesialundervisning 



 
 

 
Leder foreslo at de skulle ta saken til orientering, dette ble enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 15.06.2021: 

Saken tas til orientering  
 

 
 
PS 21/24 Møteplan 2. halvår 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 
2021: 

 28. september kl. 17.30 

 16. november kl. 17.30 

Kontrollutvalget Haldens behandling 15.06.2021: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 15.06.2021: 

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 2021: 

 28. september kl. 17.30 

 16. november kl. 17.30 
 

 
 
PS 21/25 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 

Kontrollutvalget Haldens behandling 15.06.2021: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 15.06.2021: 

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 
 



 
 

PS 21/26 Eventuelt 

Kontrollutvalget Haldens behandling 15.06.2021: 

- Hvordan KU arbeider - Utfordringer for kontrollutvalget, og annet som for eksempel 
håndtering av media, henvendelser o.a.   

 
 

Kontrollutvalget Haldens vedtak 15.06.2021: 

Ingen vedtak 

 


