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HAUGESUND KONTROLLUTVALG 
 

PROTOKOLL 
 

Tirsdag 22. november 2022 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av 

utvalgets leder Gudvin Selsås.  

 

MØTESTED: Haugesund rådhus, formannskapssalen  

  

MØTESTART/MØTESLUTT: Kl. 14.00 – kl. 16.00 

  

MØTENDE MEDLEMMER: 

 

 

 

 

MØTENDE VARAMEDLEMMER: 

 

 

FORFALL: 

Gudvin Selsås (H), Camilla Klovning Strømø (Frp) 

Linda Saltvedt (H), Arne Sjursen (PP), 

Gudrun Caspersen (Ap), Frank Hendrikse (MDG),  

Tor Inge Vormedal (Sp) og Svein Abrahamsen (V) 

 

1. vara Jan Lothe (H), 

1. vara Geir Jørgensen (R), 3. vara Lise Haukås (SV)  

 

John Malvin Økland (H), Kari Louise Mæland (Krf) 

Marte Lysaker (SV) og 2. vara Dagfinn Torstveit (A) 

 

FRA SEKRETARIATET MØTTE: Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, 

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS  

  

FRA ROGALAND REVISJON IKS: 

 

 

FRA ADMINISTRASJONEN: 

 

 

 

 

 

 

ANDRE SOM MØTTE 

Revisjonsdirektør Rune Haukaas og senior- 

forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg  

 

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen 

Kommunaldirektør for oppvekst Gyda Auestad 

og leder for barnevernet Liv Kjersti Kvalevaag 

i sak 41 og 42 

Kommunaldirektør for helse, omsorg og sosiale 

tjenester Knut Arne Askeland i sak 43 

 

Ordfører Arne-Christian Mohn t.o.m. sak 43 

 

MERKNADER TIL INNKALLING:  

 

Ingen 

  

MERKNADER TIL SAKLISTE: Møtet ble lukket under behandlingen 

av ekstrasak 47, jf. forvl. §13/offl. § 13.  

 

 

 

 

 

 



Møte nr. 8/22 

 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 2 

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 
 

SAK 40/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL 25.10.22 

 

Sekretariatets innstilling: 

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 25.10.22 godkjennes. 

 

Behandling i kontrollutvalget 22.11.22: 

Utvalget hadde ingen merknader til vedlagt protokoll.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.11.22: 

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 25.10.22 godkjennes. 

 

SAK 41/22 2. GANGS OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONS-

RAPPORT- «BARNEVERN» 
 

Sekretariatets innstilling: 

Haugesund bystyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin 

rapport «Barnevern» til orientering.  

 

Behandling i kontrollutvalget 22.11.22: 

Leder for barnevernet Liv Kjersti Kvalevaag orienterte og viste til den skriftlige tilbakemeldingen 

som var vedlagt saken. Hun gjorde grundig rede for de tiltak som gjenstod etter tilbakemeldingen 

i januar 2022. Det var forhold som gjaldt å sørge for bedre informasjon til fosterforeldre, forenkling 

av rutiner, kartlegging og forebygging av høyt sykefravær og etablering av tettere samarbeid med 

blant annet barnehagene.  

 

Avdelingen hadde fått bedre fagsystemer, grunnbemanningen var styrket, antall saker pr. ansatt 

var redusert og sykefraværet hadde gått ned. Barnevernslederen mente at det var bedre stemning i 

avdelingen og opplevde at de ansatte trivdes bedre.  

 

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet rutiner rundt medarbeidersamtaler, oppfølging 

av ansatte og om forvaltningsrevisjonen hadde bidratt positivt til arbeidet i avdelingen.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.11.22 og innstilling til bystyret: 

 

Haugesund bystyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin 

rapport «Barnevern» til orientering.  

 

SAK 42/22 ORIENTERING OM BARNEVERNET  
 

Sekretariatets innstilling: 

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra kommunedirektøren om Barnevernet til 

orientering. 

 

Behandling i kontrollutvalget 22.11.22: 

Leder for barnevernet Liv Kjersti Kvalevaag orienterte og viste en presentasjon. Hun gjorde rede 

for bakgrunn og målsetting med reformen som ble iverksatt fra 01.01.22. 
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Målsettingen var blant annet å styrke kommunens overordnende ansvar, kommunens 

samordningsplikt, styrke arbeidet med tidlig innsats og styrke rettsikkerheten til barn og familier. 

Barnevernslederen forklarte videre om barnevernstjenestens nye ansvar, om hva som er 

gjennomført etter at reformen trådte i kraft og om interkommunalt samarbeid om et bedre 

tiltakstilbud på Haugalandet. Hun forklarte om erfaringene og den positive effekten av styrking av 

tjenestene. 

 

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet kritikkverdige forhold som hadde fremkommet 

i riksrevisjonens rapport om barnevernet, hjelp til foreldre som blir fratatt omsorgsretten, 

bemanning og ressurssituasjonen og om samarbeidet med andre instanser/politiet.  

 

Leder takket for en god og interessant orientering.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.11.22: 

 

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra leder for barnevernet om Barnevernet til 

orientering. 

 

SAK 43/22 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - «PSYKISK HELSE» 
 

Sekretariatets innstilling: 

1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Psykisk helse» 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 22.11.22: 

Leder innledet om bakgrunnen for valget av revisjonsprosjekt. Forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg 

gikk gjennom rapporten og viste en presentasjon. Han gjorde rede for formål, problemstillinger, 

bakteppe for rapporten og sentrale utviklingstrekk innen psykiatrien.  

Hovedfunnene til revisjonen var at: 

 

 Haugesund har mange tilbud for personer med rus- og psykiatrilidelser, og 

gjennomgangen tyder på at tilbudet i kommunen samlet sett er bra.  

 Brukere med alvorlige psykiske lidelser og forhøyet voldsrisiko motsetter seg ofte hjelp. 

De shopper tjenester ut fra egne akutte behov fra dag til dag. Derfor blir hjelpen ofte 

fragmentarisk og lite planmessig  

 De ender opp med å bli storforbrukere av tjenester i kommunen, hos politiet og i 

spesialisthelsetjenesten. Det blir kortvarige inngrep hvert sted, og de blir raskt ført tilbake 

til den opprinnelige situasjonen, som var utgangspunktet for en innleggelse eller et 

fengselsopphold  

 Terskelen for tvangsbruk er hevet, noe som utfordrer hjelpeapparatet, men det ser ut til å 

være et uutnyttet handlingsrom innenfor gjeldende regelverk  

 Et tettere og bedre samarbeid og en styrking av oppfølgingen i overgangen fra institusjon 

til kommune ser ut til å være de to viktigste grepene for å kunne følge opp disse brukerne 

på en bedre måte  
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Revisor hadde ut fra sine funn formulert syv anbefalinger for videre oppfølging i kommunen.  

 

Medlemmene, ordfører og kommunedirektør drøftet og kommenterte rapporten. Ordføreren mente 

det var en bra og nyttig rapport. Han mente staten skjøv mye av ansvaret over på kommunene. 

Dette forholdet var formidlet gjennom ulike kanaler til departement og stortingspolitikere.  

 

Leder takket revisjonen for en grundig og nyttig rapport, som han mente kom til å bli lest av mange.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.11.22 og innstilling til bystyret: 

 

1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Psykisk helse» 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. 

 

SAK 44/22 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

ELLER EIERSKAPSKONTROLL 
 

Sekretariatets innstilling: 

Haugesund kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat 

på forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll om …………………………… til neste 

møte.   

 

Behandling i kontrollutvalget 22.11.22: 

Leder innledet og foreslo at utvalget skulle velge prosjektet om «Måloppnåelse knyttet til miljø og 

klima i kommunen». Dette prosjektet var prioritet som nummer fem i plan for forvaltningsrevisjon. 

Medlemmene drøftet hvilket prosjekt de skulle velge, og ble enige om å støtte leder sitt forslag.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.11.22: 

 

Haugesund kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat 

på forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll om «Måloppnåelse knyttet til miljø og 

klima i kommunen» til neste møte.   

 

SAK 45/22 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2023 

 
Sekretariatets innstilling: 

Haugesund kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2023: 

Tirsdag: 07.02, 21.03, 09.05, 13.06, 29.08, 26.09 og 28.11 – kl. 14.00 

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov. 

 

Behandling i kontrollutvalget 22.11.22: 

Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til forslaget.  
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Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.11.22: 

 

Haugesund kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2023: 

 

Tirsdag: 07.02, 21.03, 09.05, 13.06, 29.08, 26.09 og 28.11 – kl. 14.00 

 

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov. 

 

SAK 46/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 22.11.22 
 

58. Statusrapport pr. november 2022 

59. «Mårstien avlastningshjem» - anonymt innspill til utvalget 

60. Innkalling til ekstr.ord. generalforsamling 26.10.22 – Haugaland Kraft AS 

61. Innkalling til representantskapsmøte 30.11.22 - HIM 

62. Innkalling til representantskapsmøte 09.12.22 – Haugaland Vekst IKS 

63. Invitasjon til NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 1. – 2. februar – se www.nkrf.no 

64. «Møteboken skal inneholde opplysninger om hvilke vedtak som ble fattet» - Bernt svarer –

Kommunal Rapport 14.11.22 

 

Behandling i kontrollutvalget 22.11.22: 

Leder innledet kort om sakene. Utvalget var enig om å be kommunedirektøren om en orientering 

om kommunens avlastningshjem i neste møte.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.11.22: 

 

Referatsakene 58 – 64 blir tatt til orientering.  

 

Haugesund kontrollutvalg ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakemelding og svare på 

spørsmål fra utvalget om situasjonen på kommunens avlastningshjem i neste møte.  

 

EVENTUELT 

 

EKSTRASAK 47/22 ORIENTERING OM BEKYMRINGSMELDINGER 

KNYTTET TIL TIDLIGERE VARSLINGSSAKER – «XXX»  (u.off.) 
 

Sekretariatets innstilling 22.11.22: 

Haugesund kontrollutvalg tar informasjonen og utdelt materiale fra utvalgsleder til orientering. 

Kontrollutvalget går ikke videre med denne saken.  

 

Haugesund kontrollutvalg vil anmode kommunedirektøren om å følge opp saksforholdet videre, 

samt sørge for at alle ledere får god opplæring i håndtering og oppfølging av kommunens 

varslingsrutiner jfr. Arbeidsmiljølovens kap. 2-A.  

 

Behandling i kontrollutvalget 22.11.22: 

Leder ønsket å gi utvalget en orientering om bekymringsmeldinger knyttet til tidligere 

varslingssaker som utvalget hadde behandlet før, blant annet i møtet 14.06.22 i sak 25/22. 

 

Utvalget vedtok å behandle saken i lukket møte, jf. forvl. § 13/offl. § 13. 

 

file://///tkfil/felles$/Kontrollutvalgene/Kontrollutvalgene/Haugesund/2022/Møte%20nr%208%20-%20221122/www.nkrf.no
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Det vises til KOML § 11-3 om å gjøre vedtak i sak som ikke står på sakslisten og utvalgets 

mulighet til avvise behandling. Utvalget vedtok enstemmig følgende: 

 

Haugesund kontrollutvalg vedtar at «Orientering om varslingssak» blir tatt opp som egen sak.  

 

Utvalgsleder orienterte om status for saken. Han opplyste at kommunen hadde mottatt 

innsynsbegjæring fra en fagforening som hadde kommet med oppfølgingsspørsmål i etterkant og 

et brev fra to andre fagforeninger. Det ble delt ut kopi av e-poster og brev, samt to svarbrev som 

utvalgsleder hadde sendt. Det ble også delt ut et notat fra kommunedirektøren.  

 

Utvalgsleder leste opp et forslaget til vedtak som var utarbeidet av leder i samråd med sekretariat, 

revisor og kommunedirektør. Utvalget sluttet seg til forslaget.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.11.22: 

 

Haugesund kontrollutvalg tar informasjonen og utdelt materiale fra utvalgsleder til orientering. 

Kontrollutvalget går ikke videre med denne saken.  

 

Haugesund kontrollutvalg vil anmode kommunedirektøren om å følge opp saksforholdet videre, 

samt sørge for at alle ledere får god opplæring i håndtering og oppfølging av kommunens 

varslingsrutiner jfr. Arbeidsmiljølovens kap. 2-A.  

 
 

 

Neste møte: tirsdag 07.02.23, kl. 14.00 

 

Foreløpige saker: orientering om «Tekniske tjenester – virksomhetsområdet brann og redning», 

oppfølging av rapport «Vold og trusler i skolen», bestilling av nytt revisjonsprosjekt 

«Måloppnåelse knyttet til miljø og klima i kommunen» og kontrollutvalgets årsmelding for 2022. 

 

 

 

Haugesund/Aksdal, 22.11.22 

 

 

 

Gudvin Selsås        Odd Gunnar Høie 

Kontrollutvalgsleder        Utvalgssekretær 


