
 

 

1 
 

 

Møteprotokoll  
 

Kragerø kontrollutvalg 

 
Dato: 30.10.2017 kl. 16:00 – 19:30 
Sted: Rådhuset, møterom Glasshuset 
Arkivsak: 17/00230 
  
Til stede:  Iver Juel (leder), Unn Kristin Nygaard (nestleder), Bjørn Vidar Bråthen 

(medlem), Arne Kristiansen (medlem), Nina Haugland (medlem),  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar, sak 30/17 

Bygningssjef Per Arstein, sak 31/17 
Rådmann Inger Lysa, sak 30-33/17 
Ordfører Jone Blikra, sak 33/17 
Leder forvaltningsrevisjon Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti 
Torbjørnson 
Oppdragsrevisor Marianne Rogn 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/17 17/00230-26 Godkjenning av innkalling 30.10.2017 3 

Møteprotokoll 

5/17 17/00230-25 Godkjenning av protokoll 18.9.2017 4 

Saker til behandling 
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30/17 17/14804-1 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Kragerø 5 

31/17 16/10953-13 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon byggesaksbehandling Kragerø 
kommune 6 

32/17 17/13545-3 
Orientering om tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap 2017 - 
Kragerø 7 

33/17 17/14950-4 Prosess rundt salg av kommunal tomt Kragerø 8 

34/17 17/02599-12 
Rapport fra eierskapskontroll - Rammer for eierstyring - opplæring, 
representasjon, avklaring og rapportering 

9 

35/17 17/13334-2 Kragerø Fjordbåtselskap IKS - bekymringsmelding 11 

36/17 17/02424-9 Orienteringer fra revisor 30.10.2017 13 

37/17 17/02417-9 Referatsaker 30.10.2017 14 

38/17 17/02426-9 Eventuelt 30.10.2017 15 

    

 
 
Kragerø, 30.10.2017 
 
 
Iver Juel       Benedikte Muruvik Vonen 
Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/17 Godkjenning av innkalling 30.10.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 5/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 30.10.2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Innkalling til møte 30.10.2017 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/17 Godkjenning av protokoll 18.9.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 5/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 18.9.2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 18.9.2017 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 5  

Saker til behandling 

30/17 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Kragerø 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 30/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Åge Aashamar orienterte om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 og svarte på spørsmål. 
Rådmann Inger Lysa var til stede under behandlingen og ga utfyllende kommentarer og svarte 
på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon byggesaksbehandling Kragerø 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 31/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget vurderer at forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling i Kragerø 
kommune er tilfredsstillende fulgt opp av rådmannen. 
 
 
Møtebehandling 
Bygningssjef Per Arstein orienterte om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen 
Byggesaksbehandling i Kragerø kommune og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vurderer at forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling i Kragerø 
kommune er tilfredsstillende fulgt opp av rådmannen. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/17 Orientering om tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap 2017 - 
Kragerø 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 32/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en ny orientering når Fylkesmannen 
har avsluttet tilsynet. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Inger Lysa orienterte om tilsynet og arbeidet med lukking av avvik, og svarte på 
spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en ny orientering når Fylkesmannen 
har avsluttet tilsynet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/17 Prosess rundt salg av kommunal tomt Kragerø 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 33/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Ordfører Jone Blikra orienterte om prosessen rundt salg av kommunal skogstomt til Kragerø 
Resort og svarte på spørsmål. Rådmann Inger Lysa var også til stede under behandlingen og 
svarte på spørsmål. 
 
Endringsforslag: 
Ordførers og rådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 
Votering 
Enstemmig for endringsforslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Ordførers og rådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/17 Rapport fra eierskapskontroll - Rammer for eierstyring - opplæring, 
representasjon, avklaring og rapportering 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 34/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget godkjenner rapporten fra eierskapskontrollen Rammer for eierstyring – 
opplæring, representasjon, avklaring og rapportering. Rapporten oversendes til 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret godkjenner rapporten fra eierskapskontrollen Rammer for eierstyring – 

opplæring, representasjon, avklaring og rapportering. 

 

Kommunestyret ber Kragerø kommune om å: 
- vurdere om det er behov for mer systematisk folkevalgtprogram om eierstyring, jf. anbefaling 

fra KS, 
- sikre at representanter til representantskap i IKS velges av kommunestyret, i samsvar med 

IKS-loven 
- treffe tiltak for å sikre at habilitetsreglene ivaretas for den som opptrer på kommunens vegne i 

generalforsamling, 

- treffe tiltak for å sikre at eiersaker får en politisk behandling i samsvar med 
eierstyringsprinsippene.  

 

Rådmannen bes gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hva som er gjort for å 

følge opp eierskapskontrollen i løpet av høsten 2018. 

 
 
Møtebehandling 
Leder forvaltningsrevisjon Telemark kommunerevisjon Kirsti Torbjørnson la frem rapporten 
fra eierskapskontrollen Rammer for eierstyring – opplæring, representasjon, avklaring og 
rapportering og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner rapporten fra eierskapskontrollen Rammer for eierstyring – 
opplæring, representasjon, avklaring og rapportering. Rapporten oversendes til 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret godkjenner rapporten fra eierskapskontrollen Rammer for eierstyring – 

opplæring, representasjon, avklaring og rapportering. 

 

Kommunestyret ber Kragerø kommune om å: 
- vurdere om det er behov for mer systematisk folkevalgtprogram om eierstyring, jf. anbefaling 

fra KS, 
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- sikre at representanter til representantskap i IKS velges av kommunestyret, i samsvar med 
IKS-loven 

- treffe tiltak for å sikre at habilitetsreglene ivaretas for den som opptrer på kommunens vegne i 
generalforsamling, 

- treffe tiltak for å sikre at eiersaker får en politisk behandling i samsvar med 

eierstyringsprinsippene.  

 

Rådmannen bes gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hva som er gjort for å 

følge opp eierskapskontrollen i løpet av høsten 2018. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 11  

 
35/17 Kragerø Fjordbåtselskap IKS - bekymringsmelding 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 35/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Mottatt bekymringsmelding vedr. Kragerø Fjordbåtselskap IKS oversendes Telemark 
Kommunerevisjon som innspill til arbeidet med vedtatt selskapskontroll i Kragerø 
Fjordbåtselskap IKS. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble vurdert habilitet for: 

- leder Iver Juel, på bakgrunn av at han var daglig leder i selskapet i perioden 15.5.2012 
- juni 2013 (datoene skriftlig bekreftet av selskapet). 

- medlem Bjørn Vidar Bråthen, på bakgrunn av at han var styreleder i selskapet i 
perioden 7.6.2011 – 21.10.2013 og fungerende daglig leder i selskapet i perioden 
24.9.2013 – 21.10.2013 (datoene skriftlig bekreftet av selskapet).  

- medlem Nina Haugland, på bakgrunn av at hun var styremedlem i selskapet 1.5. – 
12.12.2013 (datoene skriftlig bekreftet av selskapet etter møtet). 

På grunn av at det ble vurdert habilitet for 3 medlemmer og utvalget ikke ville ha vært 
beslutningsdyktig dersom alle 3 hadde trådt ut under vurderingen, deltok alle medlemmene 
under vurderingen av habilitet, jf. forvaltningsloven § 8 annet ledd. På bakgrunn av 
tidsperiodene de var engasjerte i selskapet sett opp mot tidsperiodene bekymringsmeldingen 
gjaldt, ble samtlige enstemmig erklært habile og deltok i den videre behandlingen av saken. 
 
Henvisningene i bekymringsmeldingen til tiden før kjøp av Perlen ble ikke realitetsbehandlet. 
Dette pga. at kontrollutvalget ikke skal overprøve lovlig fattede politiske vedtak og inngått 
rettsforlik. 
 
Utvalget drøftet kort de påstandene som gjaldt innkjøp av Perlen. Det ble foreslått å lukke 
møtet (med hjemmel i kommuneloven § 31 pkt. 4, jf. offentleglova § 24 andre ledd første 
punktum) for at kontrollutvalget kunne få vite identiteten til melderen. Forslaget fikk 2 
stemmer og falt. 
 
Endringsforslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget har vurdert mottatt bekymringsmelding og ønsker å følge opp den delen som 
gjelder Perlen. På bakgrunn av de fremsatte påstandene anmoder kontrollutvalget om at 
melder møter i utvalget for samtale, eller at utvalget får kjennskap til vedkommende sin 
identitet for å vurdere videre saksgang. Saken utsettes til neste møte.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har vurdert mottatt bekymringsmelding og ønsker å følge opp den delen som 
gjelder Perlen. På bakgrunn av de fremsatte påstandene anmoder kontrollutvalget om at 
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melder møter i utvalget for samtale, eller at utvalget får kjennskap til vedkommende sin 
identitet for å vurdere videre saksgang. Saken utsettes til neste møte. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/17 Orienteringer fra revisor 30.10.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 36/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Marianne Rogn orienterte om det løpende revisjonsarbeidet. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/17 Referatsaker 30.10.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 37/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 
a. 19.9.2017: Sak 66/17 Forslag til revidert «Skiensmodell» for tiltak mot svart arbeid og 

sosial dumping for Grenlandskommunene 
2. Vedr. forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø kommune 

a. Oversendelse fra hovedutvalg for samfunn. Innspillet oversendes til revisjonen. 
b. Møte mellom KU-leder og revisjonen. Leder refererte kort. 

3. Årsrapport og kontrollrapport 2016 skatteoppkreveren i Kragerø 
4. Varsel om tilsyn – Kragerø kommunes forvaltning av introduksjonsloven 
5. Temark høstkonferanse 8.11.2017 
6. Neste møte 4.12.2017. Avsluttes med juletallerken. 

 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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38/17 Eventuelt 30.10.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 38/17 
 
 
  
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


