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HAUGESUND KONTROLLUTVALG 
 

PROTOKOLL 
 

 

Tirsdag 28. september 2021 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av 

utvalgets leder Gudvin Selsås.  

 

MØTESTED: Haugesund rådhus, bystyresalen  

  

MØTESTART/MØTESLUTT: Kl. 14.00 – kl. 16.00 

 

 

 

MØTENDE MEDLEMMER: 

 

 

 

 

 

 

MØTENDE VARAMEDLEMMER: 

 

FORFALL: 

Gudvin Selsås (H), Marte Lysaker (SV), Camilla 

Klovning Strømø (Frp), Kari Louise Mæland (Krf), 

John Malvin Økland (H), Anna Kari Rasmussen (H), 

Gudrun Caspersen (Ap), Arne Sjursen (PP), Svein 

Abrahamsen (V), Frank Hendrikse (MDG) og 

Tor Inge Vormedal (Sp) fra sak 31 

 

1. vara Jan Lothe (H) og 1. vara Geir Jørgensen (R) 

 

Ingen 

 

FRA SEKRETARIATET MØTTE: Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, 

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS  

  

FRA ROGALAND REVISJON IKS: 

 

 

FRA ADMINISTRASJONEN: 

 

 

 

 

ANDRE SOM MØTTE 

Revisjonsdirektør/oppdragsansvarlig revisor 

Rune Haukaas og statsaut. revisor Deanne Kvammen  

 

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen, 

kommunaldirektør teknisk Bjørnar Måleng i sak 31 

og kommunaldirektør helse, omsorg og sosiale 

tjenester Knut Arne Askeland i sak 32 

 

Ingen 

 

 

MERKNADER TIL INNKALLING:  

 

 

Ingen 

  

MERKNADER TIL SAKLISTE: Ingen 
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FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 
 

SAK 30/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL 31.08.21 

 

Sekretariatets innstilling: 

Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 31.08.21 godkjennes. 

 

Behandling i kontrollutvalget 28.09.21: 

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen. 

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.09.21: 

 

Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 31.08.21 godkjennes. 

 

SAK 31/21  ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN - KOMMUNAL-

DIREKTØR TEKNISK 
 

Sekretariatets innstilling: 

Haugesund kontrollutvalg tar kommunaldirektøren for tjenesteområdet teknisk sin gjennomgang 

om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering. 

 

Behandling i kontrollutvalget 28.09.21: 

Kommunaldirektør Bjørnar Måleng orienterte og viste en presentasjon. Han viste 

organisasjonskart, tjenesteområdet Teknisk er delt opp i fem områder. Det er ansatt en egen 

utbyggingssjef, som skal ha ansvar for gjennomføringen av de planlagte utbyggingene.  

 

Kommunaldirektøren gjorde rede for de ulike avdelingene sine hovedansvarsområder: 

 

 Byutvikling (EBY) har 39 ansatte og tar seg av byggesaker, kart og oppmåling og planarbeid.  

 Brann har 43 ansatte, fordelt på forebyggende avdeling, beredskapsavdeling og sivilforsvaret.  

 Teknisk enhet har 90 ansatte fordelt på 1/3 administrasjon og 2/3 driftspersonell. De har fire 

seksjoner i hovedområder vann og avløp, og veg og park.  

 Bolig har 14 ansatte og har ansvar for boligkontor, boligdrift og alarmtjenester.  

 Eiendom har 90 ansatte og blant annet ansvar for forvaltning, drift vedlikehold av kommunens 

formålsbygg og eiendomsportefølje. Renhold har ca. 60 ansatte fra 20 ulike nasjonaliteter og 

har ansvar for renhold av 180 000 kvm.  

 

Måleng gjorde rede for hva som ligger i en helhetlig tilnærming til byggene og behovet for en 

bærekraftig portefølje. Han svarte på innsendt spørsmål om boligstiftelser.  

 

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet ressursbehov, plassering av boligdelen under 

teknisk, gjennomføringsevne av utbygginger og digitalisering.  

 

Leder takket for en interessant orientering.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.09.21: 
 

Haugesund kontrollutvalg tar kommunaldirektøren for tjenesteområdet teknisk sin gjennomgang 

om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering. 
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SAK 32/21 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN - KOMMUNAL-

DIREKTØR HELSE, OMSORG OG SOSIALE TJENESTER  

 
Sekretariatets innstilling: 

Haugesund kontrollutvalg tar kommunaldirektøren for tjenesteområdet helse, omsorg og sosiale 

tjenester sin gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering. 

 

 

Behandling i kontrollutvalget 28.09.21: 

Kommunaldirektør Knut Arne Askeland orienterte og viste en presentasjon. Han viste 

organisasjonskart og gjorde rede for de seks ulike virksomhetene.  

 

Det er fellestjenester helse og omsorg, institusjonsdrift, helse- og hjemmetjenester, enhet for 

psykisk helse og rus, NAV og tiltaks- og boligenheten.  

 

Kommunedirektøren gjorde rede for de ulike målgruppene og tjenestetypene kommunen tilbyr.  

En av utfordringene er at brukerne over tid har endret seg til å ha mer komplekse behov. Han 

forklarte også om fremtidige prosesser som satsing på e-helse, organisasjonsgjennomgang og ny 

tjenestestrategi.  

 

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet rekruttering av leger og sykepleiere, tilpasset 

institusjonsplass for yngre brukere, heltidsstillinger, ventetid på institusjonsplass og om 

ressursbehovet.  

 

Leder takket for interessant orientering.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.09.21: 

 

Haugesund kontrollutvalg tar kommunaldirektøren for tjenesteområdet helse, omsorg og sosiale 

tjenester sin gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering. 

 

SAK 33/21 DELTAKELSE I FORVALTNINGSREVISJON OM 

KARMSUND HAVN IKS OG KOMMUNALE HAVNER OG 

KAIANLEGG  
 

Sekretariatets innstilling: 

1. Haugesund kontrollutvalg deltar i en felles forvaltningsrevisjon om Karmsund Havn IKS og 

kommunale havner og kaianlegg, med utgangspunkt i utkastet til prosjektmandat som 

foreligger fra Rogaland Revisjon IKS. 

 

2. Rammen for prosjektet settes til inntil 400 timer. Haugesund sin andel vil utgjøre inntil 200 

timer. Dersom øvrige eierkommuner ønsker å delta i forvaltningsrevisjonen betaler disse i 

henhold til sin prosentvise eierandel. 

 

3. Haugesund kontrollutvalg utsetter oppstart av prosjektet om «Vold og trusler i skolen», jfr. 

vedtak i møtet 31.08.21, sak 27/21, til slutten av året. Det kan brukes inntil 150 timer av årets 

budsjett på dette prosjektet.  

 

4. Haugesund kontrollutvalg har følgende innspill/tillegg til foreslåtte temaer………………... 
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Behandling i kontrollutvalget 28.09.21: 

Utvalgsleder innledet om saken og orienterte om møtet han hadde hatt samme dag med ordfører 

og kommunedirektør. Leder ønsket ikke at Haugesund skulle delta i en forvaltningsrevisjon i 

samarbeid med Karmøy nå. Han fremmet et forslag om at Haugesund gjorde sine egne juridiske 

vurderinger: 

 

«Haugesund kontrollutvalg anmoder kommunedirektøren om å avklare eierforhold og 

disposisjonsrett knyttet til de eiendommer som Karmsund Havn IKS disponerer innenfor 

Haugesund kommune sine grenser, og deretter vurdere om det er nødvendig å gjøre endringer 

i selskapsavtalen». 

 

Kommunedirektøren gav sin tilslutning til forslaget.  

 

Medlemmene drøftet leder sitt forslag. Flere tok til orde for å støtte forslaget, og mente det var 

unødvendig med en forvaltningsrevisjon om dette selskapet nå.  

 

Tor Inge Vormedal foreslo at de andre eierkommunene måtte gjøre vedtak om å delta i en felles 

forvaltningsrevisjon, før eventuelt Haugesund deltok. Vormedal sitt forslag fikk ikke gjennomslag.  

 

Ved votering fikk innstillingen fra sekretariatet 0 stemmer. Leder sitt forslag ble vedtatt med 10 

stemmer (1 blank – Strømø). 

 

Vedtatt i kontrollutvalget 28.09.21: 

 

Haugesund kontrollutvalg anmoder kommunedirektøren om å avklare eierforhold og 

disposisjonsrett knyttet til de eiendommer som Karmsund Havn IKS disponerer innenfor 

Haugesund kommune sine grenser, og deretter vurdere om det er nødvendig å gjøre endringer i 

selskapsavtalen. 

 

 

SAK 34/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 28.09.21 
 

32. Statusrapport pr. september 2021 

33. Kommunedirektørens svar på spørsmål til årsmeldingen fra Frank Hendrikse (MDG) – utsatt 

fra møtet 31.08.21 

34. FKT-medlemsinformasjon september 2021  

 

Behandling i kontrollutvalget 28.09.21: 

Leder gjorde kort rede for referatsakene. Utvalget hadde ingen merknader.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.09.21: 
 

Referatsakene 32 – 34 blir tatt til orientering.  
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EVENTUELT 
 

Møtet i oktober 

Leder foreslo at møtet 26.10.21 blir avlyst da det pr. i dag ikke er noen saker til behandling.  

Utvalget støttet forslaget.  

 

Orientering fra kommunale selskaper 

Utvalget ble enige om å be AS Haugaland Industri orientere i novembermøtet, og Haugaland Kraft 

AS i første møte på nyåret.  

 

 

 

Neste møte: tirsdag 23.11.21, kl. 14.00 

 

Foreløpige saker: orientering fra AS Haugaland Industri, oppfølging av rapport «IT-sikkerhet» og 

møteplan for 2022.  

 

 

 

Haugesund/Aksdal, 28.09.21 

 

 

 

Gudvin Selsås        Odd Gunnar Høie 

Kontrollutvalgsleder        Utvalgssekretær 


