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HAUGESUND KONTROLLUTVALG
PROTOKOLL
Tirsdag 22. mars 2022 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av
utvalgets leder Gudvin Selsås.
MØTESTED:

Haugesund rådhus, bystyresalen

MØTESTART/MØTESLUTT:

Kl. 14.00 – kl. 15.30

MØTENDE MEDLEMMER:

Gudvin Selsås (H), 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)

MØTENDE VARAMEDLEMMER:

1. vara Geir Jørgensen(R), med stemmerett
1. vara Jan Lothe (H), uten stemmerett

FORFALL:

Marte Lysaker (SV)

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie,
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA ROGALAND REVISJON IKS:

Revisjonsdirektør Rune Haukaas og
forvaltningsrevisor Frøy Losnedal

FRA ADMINISTRASJONEN:

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen

ANDRE SOM MØTTE

Ingen

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKLISTE:

Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:
SAK 09/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL 25.01.22
Sekretariatets innstilling:
Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 25.01.22 godkjennes.
Behandling i kontrollutvalget 22.03.22:
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.03.22:
Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 25.01.22 godkjennes.
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SAK 10/22 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - «VOLD OG
TRUSLER I SKOLEN»
Sekretariatets innstilling:
1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Vold og trusler i
skolen» til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens 7 anbefalinger.
3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av
rapportens anbefalinger innen 9 måneder etter bystyrets vedtak.
Behandling i kontrollutvalget 22.03.22:
Forvaltningsrevisor Frøy Losnedal presenterte rapporten. Hun startet med å gjøre greie for de tre
problemstillingene og definere «Vold og trusler». Antall avviksmeldinger hadde økt kraftig fra
2015. Dette kan delvis forklares med økt fokus på å melde avvik i skolene.
Kommunen har flere tiltak og overordnede rutiner for å forebygge vold og trusler, men de er ikke
like godt kjent og tatt i bruk på alle skoler.
Det er få skoler som har gjennomført lovpålagte risikovurderinger, og tilhørende tiltak og planer.
Over 80 % av de skoleansatte opplyser at de har behov for mer opplæring om forebygging og
håndtering av vold- og trusselhendelser. Det er stor forskjell i hvordan avvik og volds- og
trusselhendelser blir håndtert og fulgt opp ved de enkelte skolene.Forvaltningsrevisor gjorde greie
for revisjonen sine syv anbefalinger.
Medlemmene drøftet rapporten og mente den var grundig og nyttig. Noe av årsaken til at dette
emnet ble valgt var en hendelse der en lærer utøvet vold mot en elev. Utvalget savnet noe mer om
dette emnet i rapporten.
Utvalget ble enige om å be kommunedirektøren orientere muntlig i neste møte om håndtering og
oppfølging av de syv tilfellene av vold utøvet av lærer mot elev, som rapporten referer til.
Kommunedirektøren støttet forslaget.
Medlemmene fikk blant annet svar på spørsmål om det er en reel forverring i skolene, er det få
elever som forårsaker mange hendelser, vold mot elever, lavt antall hendelser på ungdomsskolene,
nytt avvikssystem og opplæring av nyansatte.
Medlemmene støttet Gudrun Caspersen sitt forslag om at dette var et så viktig emne, at det bør
gjennomføres en ny forvaltningsrevisjon i neste valgperiode. Sekretariatet noterte seg forslaget.
Leder takket for en god og interessant rapport.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.03.22 og innstilling til bystyret:
1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Vold og trusler i
skolen» til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens 7
anbefalinger.
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3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av
rapportens anbefalinger innen 9 måneder etter bystyrets vedtak.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.03.22
Haugesund kontrollutvalg ber kommunedirektøren orientere muntlig i møtet 10.05.22 om
håndtering og oppfølging av de syv tilfellene av vold utøvet av lærer mot elev, som
forvaltningsrevisjonsrapporten «Vold og trusler i skolen» referer til.

SAK 11/22 OPPFØLGING AV EIERSKAPSKONTROLL – KARMSUND
HAVN IKS
Sekretariatets innstilling:
Haugesund bystyre tar tilbakemeldingen om oppfølging av revisjonsrapporten «Eierskapskontroll
– Karmsund Havn IKS» til orientering.
Behandling i kontrollutvalget 22.03.22:
Leder innledet. Kommunedirektøren viste til den skriftlige tilbakemeldingen som var vedlagt
saken.
Svein Abrahamsen hadde på forhånd sendt inn et spørsmål om hvordan anbefaling nr. 4 var blitt
fulgt opp. Kommunedirektørens svar var følgende:
På side 17 og 18 i eierskapskontrollen er det foretatt en gjennomgang av de selskapene som
Karmsund Havn IKS har eierinteresser i. Disse selskapene er vurdert opp mot Karmsund Havn
IKS sitt formål.
Forvaltningsrevisor har funnet at formålene i selskapene Karmsund Lufthavn Invest AS,
Lufthavndrift og Lufthavnutvikling Vest-Norge ikke sammenfaller med Karmsund Havn IKS sin
reelle aktivitet og ikke i samsvar med formålet.
Her er det satt ned en prosjektgruppe for å vurdere muligheten for at disse selskapene skal ut
av Karmsund Havn IKS. Se svar nr. 1 i brevet fra 11. mars 2022.
Øvrige selskapene der Karmsund Havn IKS har deltakelse i ligger innenfor selskapets formål.
Dersom selskapene knyttet til Haugesund Lufthavn går ut av eierporteføljen til Karmsund Havn
IKS vil det ikke være nødvendig å endre selskapsavtalen knyttet til formål, låneopptak eller
innvesteringer i andre selskaper. Da vil driften til Karmsund Havn IKS og de selskaper de i
dag har eierinteresser i ligge innenfor selskapets formål.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.03.22 og innstilling til bystyret:
Haugesund bystyre tar tilbakemeldingen om oppfølging av revisjonsrapporten «Eierskapskontroll
– Karmsund Havn IKS» til orientering.
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SAK 12/22 AVKLARING AV EIERFORHOLD OG DISPOSISJONSRETT
KNYTTET TIL DE EIENDOMMER SOM KARMSUND HAVN
IKS DISPONERER INNENFOR HAUGESUND KOMMUNE
SINE GRENSER
Sekretariatets innstilling:
Haugesund kontrollutvalg tar kommunedirektøren sin utredning om eierforhold og disposisjonsrett
knyttet til de eiendommer som Karmsund Havn IKS disponerer innenfor Haugesund kommune
sine grenser til orientering.
Behandling i kontrollutvalget 22.03.22:
Leder innledet og mente notatet fra kommunedirektøren var godt og grundig. Notatet gjorde veldig
greit rede for hvordan eierforholdene forholdt seg for Haugesund sin del, mente han. Medlemmene
støttet leder sin oppfatning.
Kommunedirektøren svarte på spørsmål om det formelle og reelle eierskap og vurdering av
kommunenes prosentvise eierandeler. Spørsmålet om behovet for endring av selskapsavtalen når
det gjelder salg av eiendom som hører til havnekapitalen vil kommunedirektøren ta med seg videre.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.03.22:
Haugesund kontrollutvalg tar kommunedirektøren sin utredning om eierforhold og
disposisjonsrett knyttet til de eiendommer som Karmsund Havn IKS disponerer innenfor
Haugesund kommune sine grenser til orientering.

SAK 13/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 22.03.22
11. Orientering og drøfting av varslingssaker - muntlig v/utvalgsleder. Møtet kan bli lukket jfr.
forv.l. § 13, off.l. § 13
12. Oppdatert prosjektmandat «Psykisk helse» - fra Rogaland Revisjon IKS
13. Statusrapport pr. mars 2022
14. Bst-vedtak 02.02.22, sak 03/22 – Oppfølging av rapport «IT-sikkerhet»
15. Bst-vedtak 09.03.22, sak 14/22 – Kontrollutvalgets årsmelding
16. Bst-vedtak 09.03.22, sak 15/22 – Oppfølging av rapport «Barnevernet»
17. NKRF konferansen 2. – 3. februar – oppsummering v/leder
18. Invitasjon til FKT-fagkonferanse på Kløfta 8. – 9. juni
19. Medlemsinfo fra FKT – mars 2022
20. «Hvorfor trenger vi kontrollutvalg?» - artikkel fra NKRF v/Tokle
21. «Kontrollutvalgene har fått mer å gjøre» - KMDs organisasjonsdatabase
Behandling i kontrollutvalget 22.03.22:
Pkt. 11
Leder orienterte kort om saken. Han ønskte at medlemmene skulle lese og sette seg inn i det
skriftlige vedlegget som ble delt ut i møtet. Vedlegget er taushetsbelagt og unntatt offentlighet jfr.
forv.l.§ 13 og off.l. § 13. I neste møte vil det bli lagt fram forslag til vedtak i saken.
Utvalget hadde ingen merknader til referatsakene.
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Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.03.22:
Referatsakene 11 – 21 blir tatt til orientering.

EVENTUELT
Revisjonskostnader 2021
Svein Abrahamsen viste til bystyrets behandling av kontrollutvalgets årsmelding og spørsmål om
budsjettoverskridelser når det gjaldt revisjonskostnader. Utvalgsleder refererte fra sitt svar til
bystyret i møtet 09.03.22.
Fastlegesituasjonen
Gudrun Caspersen foreslo at utvalget burde få en orientering om fastlegesituasjonen.
Kommunedirektøren viste til at administrasjonen jobbet med en politisk sak om dette, som skal
legges frem for bystyret før sommeren. Utvalget vil bli gjort kjent med bystyrets behandling.

Neste møte: tirsdag 10.05.22, kl. 14.00
Foreløpige saker: kommunens årsregnskap og årsmelding, regnskap HKK KF, forenklet
etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen og varslingssak.

Haugesund/Aksdal, 22.03.22

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær
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