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HAUGESUND KONTROLLUTVALG 

 

PROTOKOLL 
 

Tirsdag 7. februar 2023 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), Linda Saltvedt (H), Arne 

Sjursen (PP), John Malvin Økland (H), Gudrun 

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

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

Marte Lysaker (SV) 

 

1. vara Geir Jørgensen (R) - med stemmerett 

 

Camilla Klovning Strømø (Frp), Kari Louise 

Mæland (Krf) og 1. - 4. vara 

 

FRA SEKRETARIATET MØTTE: Daglig leder Odd Gunnar Høie og rådgiver Sjur 

Hatlen - Haugaland Kontrollutvalgssekretariat 

IKS  

  

FRA ROGALAND REVISJON IKS: 

 

FRA ADMINISTRASJONEN: 

 

 

 

 

 

ANDRE SOM MØTTE 

Statsaut. revisor Jeanette Sømnes 

 

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen og 

kommunaldirektør for helse, omsorg og sosiale 

tjenester Knut Arne Askeland 

Brannsjef Jan Ove Solstrand i sak 2 

Leder tilrettelagte tjenester Kai Warholm i sak 3 

 

Ingen 

 

MERKNADER TIL INNKALLING:  

 

Ingen 

  

MERKNADER TIL SAKLISTE: Ingen 

 

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 

 

SAK 01/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL 22.11.22 

 

Sekretariatets innstilling: 

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 22.11.22 godkjennes. 

 

Behandling i kontrollutvalget 07.02.23: 

Utvalget hadde ingen merknader til vedlagt protokoll.  
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Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.02.23: 

 

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 22.11.22 godkjennes. 

 

SAK 02/23  TEKNISKE TJENESTER – BRANN OG REDNING - ORIENTERING 

V/KOMMUNEDIREKTØREN 

 

Sekretariatets innstilling:  

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra kommunedirektøren om Tekniske tjenester – 

virksomhetsområdet brann og redning til orientering. 

 

Behandling i kontrollutvalget 07.02.23: 

Brannsjef Jan Ove Solstrand orienterte og viste en presentasjon. Haugesund brannvesen er 

kommunes brann- og redningstjeneste. Virksomhetsområdet Brann utfører tjenester innen 

forebygging og beredskap mot branner og ulykker. Brannvesenet har 43 ansatte og består av 2 

avdelinger, forebyggende og beredskap, i tillegg til administrative støttefunksjoner. 

 

Brannsjefen gjorde rede for avdelingene:  

Forebyggende avdeling jobber for å forebygge branner og andre ulykker. Avdelingen fører tilsyn 

i det som defineres som særskilte brannobjekter, brannteknisk saksbehandling, formidler 

brannforebyggende og holdningsskapende informasjon, og utfører feiing og tilsyn med 

fyringsanlegg og personsikkerhet i private boliger. 

 

Beredskapsavdelingen er den operative brann og redningstjenesten. Haugesund har en 

minimumsbemanning på 24 heltidsmannskaper fordelt på fire vaktlag. Haugesund brannvesen er 

et døgnkasernert brannvesen som sikrer beredskap for brann og ulykker i hele kommunen.  

Brannvesenet administrerer også flere oppgaver og funksjoner på vegne av regionen. Dette gjelder 

blant annet redningsdykking, drone, oljevern på sjø og land, forurensning og restverdiredning. I 

2022 var det 859 utrykninger og 73 branner.  

Brannsjefen svarte på spørsmål om blant annet brannfarekart, påvirkning av klimaendringer og 

beredskap i forhold til cruiseskip.  

Leder takket for en interessant og lærerik orientering.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.02.23: 

 

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra kommunedirektøren om Tekniske tjenester – 

virksomhetsområdet brann og redning til orientering. 

 

SAK 03/23 AVLASTNINGSHJEM – ORIENTERING V/KOMMUNE-DIREKTØREN 

 

Sekretariatets innstilling: 

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen om kommunens avlastningshjem fra kommune-

direktøren til orientering. 
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Behandling i kontrollutvalget 07.02.23: 

Leder for tilrettelagte tjenester Kai Warholm orienterte. Tilrettelagte tjenester består av tre enheter 

med 11 underliggende avdelinger. Virksomheten gir tjenester til personer med ulike funksjons-

nedsettelser. I tillegg har virksomheten tjenestetilbud til personer med langvarige og alvorlige 

psykiske lidelser. Tilrettelagte tjenester har totalt 305 årsverk. 

 

Mårstien avlastningshjem består av et avlastningshjem for barn og unge, en barnebolig og et 

heldøgnsbemannet bofelleskap. Avlastningshjemmet har 39 årsverk, der 25 av disse er knyttet til 

selve avlastningshjemmet. Mårstien avlastningshjem drives som en institusjon og er Haugesund 

kommune sitt eneste avlastningshjem for barn og unge. Her gis avlastning etter vedtak til 8 barn 

samtidig. 21 barn opptar disse plassene. 

 

Warholm forklarte videre om avlastning, kompetansenivå og kompetanseheving, lokalene til 

Mårstien, om HMS forhold, bilpark og om diverse utstyr.  

 

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet kostnader og statlige tilskudd og om det var 

foretatt undersøkelser av tilfredsheten til brukerne.  

 

Leder takket for en grundig og god redegjørelse.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.02.23: 

 

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen om kommunens avlastningshjem fra kommune-

direktøren til orientering. 

 

SAK 04/23 OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT – «VOLD OG TRUSLER I 

SKOLEN» 

 

Sekretariatets innstilling: 

Haugesund bystyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av Rogaland Revisjon 

sin rapport «Vold og trusler i skolen» til orientering.  

 

Behandling i kontrollutvalget 07.02.23: 

Leder innledet om saken. Kommunedirektøren viste til den skriftlige tilbakemeldingen som var 

vedlagt saken. Kommunedirektøren svarte på spørsmål fra medlemmene om blant annet økning i 

antall avvik og forholdet mellom avviksmeldinger og bekymringsmeldinger.  

 

Kontrollutvalget ønsket at kommunedirektøren skulle orientere utvalget i neste møte om 

kommunens avviksrutiner og oppfølging av disse rutinene.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.02.23: 

 

Haugesund bystyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av Rogaland Revisjon 

sin rapport «Vold og trusler i skolen» til orientering.  

 

Haugesund bystyre ønsker en ny orientering om videre oppfølging av rapporten om «Vold og 

trusler i skolen» innen 12 måneder.  
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SAK 05/23 BESTILLING AV NYTT REVISJONSPROSJEKT – «MÅLOPPNÅELSE 

KNYTTET TIL MILJØ OG KLIMA» 

 

Sekretariatets innstilling: 

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Måloppnåelse knyttet til miljø 

og klima» fra Rogaland Revisjon IKS i henhold til prosjektmandat av 16.12.22 (med eventuelle 

endringer som kommer frem i møtet). Oppdraget bestilles innenfor en ramme på totalt 350 timer.  

 

Behandling i kontrollutvalget 07.02.23: 

Leder innledet og poengterte at det var viktig å få formulert problemstillingene så klare som mulig.  

Medlemmene diskuterte problemstillingene og mente at de i hovedsak dekket det utvalget ønsket 

å få besvart.  

 

Utvalget ble enige om følgende endringer/tilføyelser i problemstillingene:  

 

Er kommunens arbeid på klima- og miljøfeltet hensiktsmessig organisert, og i hvilken grad 

imøtekommes statlige retningslinjer, inkludert SPR-retningslinjene.  

 

Hvordan følger kommunen opp og rapporterer om måloppnåelse for satte klima- og 

miljømål, inkludert vedtatte planer og handlingsprogram.  

 

Revisor noterte innspillene fra utvalget og hadde ingen særskilte kommentarer.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.02.23: 

 

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Måloppnåelse knyttet til miljø 

og klima» fra Rogaland Revisjon IKS i henhold til prosjektmandat av 16.12.22 med ovennevnte 

endringer. 

 

Oppdraget bestilles innenfor en ramme på totalt 350 timer.  

 

SAK 06/23 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2022 

 

Sekretariatets innstilling: 

Haugesund kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2022 (med evt. endringer /tillegg).  

 

Innstilling til bystyret: 
Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering. 

 

Behandling i kontrollutvalget 07.02.23: 

Utvalget hadde ingen merknader til forslaget og sluttet seg til innholdet. 

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.02.23: 

 

Haugesund kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2022. 

 

Innstilling til bystyret: 
 

Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering. 
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SAK 07/23 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER  

 

1. Statusrapport pr. januar 2023 

2. Tertialrapport pr. 31.12.22 fra Rogaland Revisjon IKS 

3. Protokoll fra representantskapsmøte i HIM IKS 30.11.22 

4. Protokoll fra ekstraordinær gen. forsamling Haugaland Kraft AS 21.12.22  

5. NKRFs kontrollutvalgskonferansen 1. - 2. februar oppsummering v/Selsås og Saltvedt 

6. Invitasjon til FKTs fagkonferanse – 31.05 - 01.06.23 i Trondheim 

7. Statsforvalteren i Rogaland - Informasjon om statlige tilsyn med kommunene i 2023 

8. Statsforvalteren i Rogaland – Tilsynsrapport-vedtak ved Lillesund skole og Solvang skole – se 

Statsforvalteren i Rogaland  

 

Behandling i kontrollutvalget 07.02.23: 

Utvalget hadde ingen spesielle merknader til referatsakene.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.02.23: 

 

Referatsakene 1 – 8 blir tatt til orientering.  

 

EVENTUELT 

Revisjonsrapport «Psykisk helse» - sak 43/22 

Utvalgsleder opplyste at han skulle legge frem forvaltningsrevisjonsrapporten om «Psykisk helse» 

for bystyret neste dag. Videre informerte han om at tilsynsrapporten fra Statsforvalteren i Vestland, 

som omhandlet samme forhold, var mottatt av administrasjonen. Rapporten var unntatt 

offentlighet. Utvalgsleder fikk medlemmenes støtte, da han foreslo at utvalget skulle få rapporten 

fremlagt i neste møte.  

 

Kommunaldirektør for helse, omsorg og sosiale tjenester Knut Arne Askeland orienterte om 

konklusjonene i rapporten fra statsforvalteren.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 07.02.23: 

 

Haugesund kontrollutvalg ber om å få fremlagt tilsynsrapporten fra Statsforvalteren i Vestland i 

neste møte.  

 

Brev fra Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet 

Leder delte ut kopi av et brev fra Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet. Brevet var skrevet 

til kommunedirektøren med ønske om at kontrollutvalget skulle bli gjort kjent med innholdet.  

 

Neste møte: tirsdag 21.03.23, kl. 14.00 

 

Foreløpige saker: orientering om «Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS», orientering om 

varslings- og avviksrutiner v/kommunedirektøren og retningslinjer for henvendelser til utvalget.  

 

 

Haugesund/Aksdal, 07.02.23 

 

 

Gudvin Selsås        Odd Gunnar Høie 

Kontrollutvalgsleder        Utvalgssekretær 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/

