Meeting Book: Bamble kontrollutvalg (11.02.2019)

Bamble kontrollutvalg
Date: 2019-02-11T10:00:00
Location: Rådhuset, møterom Synken
Note:
Forfall meldes til utvalgets sekretariat på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil 90589043.
Vara møter bare etter eget varsel.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00044-2
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
11.02.2019

Godkjenning av innkalling 11.2.2019
Forslag fra sekretariatet:
Innkalling til møte 11.2.2019 godkjennes.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00044-1
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
11.02.2019

Godkjenning av protokoll 3.12.2018
Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møte 3.12.2018 godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll Bamble kontrollutvalg 03.12.2018
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Møteprotokoll
Bamble kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

03.12.2018 kl. 10:00 – 13:00
Rådhuset, møterom Synken
18/00132

Til stede:

Aase Kristine Salen Hagen (leder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom
Rune Olsen (medlem), Steinar Johnsen (medlem)

Møtende
varamedlemmer:

Svein Inge Nyhus (varamedlem for Ann Helen Storø)

Forfall:

Ann Helen Storø (medlem)

Andre:

Plan.- og økonomisjef Gunn Ellen Berg, sak 46/18
HR sjef Kristin Alseth Hansen, sak 47/18
Kommunalsjef skole og barnehage Trond Gausnes, sak 47/18
Kommunalsjef helse og omsorg Birgit Sannes, sak 48/18
Leder koordinerende enhet Tonje Kristine Sulen, sak 48/18
Virksomhetsleder næring, miljø og samfunnsutv. Finn Roar Bruun, sak 49/18
Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal, sak 51-54/18
Oppdragsrevisor Lisbet Fines
Revisor Veronica Brandt, sak 46-49/18 (inkl. sak 48/18)

Protokollfører:

Benedikte Muruvik Vonen (Temark)

Sakskart

Side
Møteinnkalling

6/18

18/00132-37

Godkjenning av innkalling 3.12.2018

3
Møteprotokoll

6/18

18/00132-36

Godkjenning av protokoll 22.10.2018

1
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Saker til behandling

46/18

18/12626-3

Orientering om budsjett 2019 Bamble kommune

5

47/18

17/06825-17

Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Kvalitetssystem - mobbing og
varsling

6

48/18

18/12251-3

Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag
for kompensasjon fra staten - Bamble

7

49/18

18/12250-3

Orientering omkring gjeldende reguleringsplan Langesund sentrum

8

50/18

18/02713-11

Eierskapskontroll Styresammensetning, styreevaluering og valg av
styremedlemmer - Bamble

9

51/18

15/12639-12

Vurderinger omkring Plan for selskapskontroll mot slutten av
planperioden

11

52/18

18/00138-11

Orienteringer fra revisor 3.12.2018

12

53/18

18/00144-11

Referatsaker 3.12.2018

13

54/18

18/00150-11

Eventuelt 3.12.2018

14

Kontrollutvalget behandlet sak 49/18 og 54/18 før sak 48/18, ellers ble sakene behandlet i
angitt rekkefølge.
Langesund, 03.12.2018
Aase Kristine Salen Hagen
Kontrollutvalgsleder

Benedikte Muruvik Vonen
Rådgiver
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Møteinnkalling

6/18 Godkjenning av innkalling 3.12.2018
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
03.12.2018

Forslag fra sekretariatet:
Innkalling til møte 3.12.2018 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Innkalling til møte 3.12.2018 godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saksnr
6/18
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Møteprotokoll

6/18 Godkjenning av protokoll 22.10.2018
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
03.12.2018

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møte 22.10.2018 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Protokoll fra møte 22.10.2018 godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saksnr
6/18
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Saker til behandling

46/18 Orientering om budsjett 2019 Bamble kommune
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
03.12.2018

Saksnr
46/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg orienterte om rådmannens forslag til budsjett 2019 for
Bamble kommune og svarte på spørsmål.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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47/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Kvalitetssystem - mobbing og
varsling
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
03.12.2018

Saksnr
47/18

Forslag fra sekretariatet:
Forslag til vedtak legges frem i møtet.
Møtebehandling
Kommunalsjef skole og barnehage Trond Gausnes viste til tilsendt skriftlig redegjørelse til
kontrollutvalget innen skoleområdet, og svarte på spørsmål. Det jobbes med å opprette
«mobbeknapp» på hjemmesidene til alle skolene, i tråd med kommunestyrets vedtak.
Kommunen forbereder seg til endringer i lovverket innen barnehage, som vil være klarere
vedr. barnas psykososiale miljø. HR sjef Kristin Alseth Hansen viste til tilsendt skriftlig
redegjørelse til kontrollutvalget innen varsling for ansatte, og svarte på spørsmål.
Forslag til vedtak fremsatt i møtet:
Redegjørelsen tas til orientering, og kontrollutvalget avslutter saken.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.
Vedtak
Redegjørelsen tas til orientering, og kontrollutvalget avslutter saken.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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48/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag
for kompensasjon fra staten - Bamble
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
03.12.2018

Saksnr
48/18

Forslag fra sekretariatet:
Redegjørelsen tas til orientering.
Møtebehandling
Kommunalsjef helse og omsorg Birgit Sannes og leder koordinerende enhet Tonje Kristine
Sulen orienterte om rutinene i Bamble kommune og svarte på spørsmål. Kommunens
gjeldende rutiner ble sendt ut før møtet. Vekst skyldes flere som har fylt 16 år og tilflytning. I
tillegg gjorde kommunen en opprydding ved endring av interne rutiner for noen år siden. De
avdekket da at enkelte innbyggere feilaktig ikke var rapportert inn. Kommunen har ikke brukt
innleide konsulenter til å «finne» flere psykisk utviklingshemmede.
Revisor Veronica Brandt og oppdragsrevisor Lisbet Fines orienterte om revisors oppgaver og
ansvar på området. De etterlyste litt bedre internkontroll på området, særlig i forhold til å
sammenlikne med året før, og sikre oppdatert diagnose og vedtak om tjenester. De viste til at
det fortsatt kan være en underrapportering. De svarte på spørsmål.
Tilleggsforslag fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget ønsker en ny tilbakemelding etter at neste rapportering er gjennomført våren
2019.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet.
Vedtak
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ønsker en ny tilbakemelding etter at neste
rapportering er gjennomført våren 2019.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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49/18 Orientering omkring gjeldende reguleringsplan Langesund sentrum
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
03.12.2018

Saksnr
49/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
Leder Aase Kristine Salen Hagen ba om å få sin habilitet vurdert, på grunn av at hun som
aktivt medlem i Solkysten Handelsforening har vært delaktig i en del henvendelser til
kommunen i saken. Kontrollutvalget har p.t. ingen valgt nestleder. Kontrollutvalget valgte
enstemmig medlem Carl-Otto Thommesen som leder for utvalget ved behandlingen av leders
habilitet, iht. kommuneloven § 32.4. Hagen fratrådte. Det var ingen som tiltrådte som vara for
henne. Leder Aase Kristine Salen Hagen ble enstemmig kjent inhabil etter forvaltningsloven §
6 a). Kontrollutvalget valgte enstemmig medlem Carl-Otto Thommesen som leder for utvalget
ved behandlingen av saken, iht. kommuneloven § 32.4.
Virksomhetsleder Finn Roar Bruun redegjorde for saken og svarte på spørsmål. Han la frem
plankart og reguleringsbestemmelser som gjelder detaljreguleringsplan for Langesund
sentrum. Han viste til behovet for god dialog mellom kommunen og handelsforeningen, og
mellom forretningsdrivende, for å sikre aktivitet i sentrum.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8

1/19 Godkjenning av protokoll 3.12.2018 - 19/00044-1 Godkjenning av protokoll 3.12.2018 : Protokoll Bamble kontrollutvalg 03.12.2018

50/18 Eierskapskontroll Styresammensetning, styreevaluering og valg av
styremedlemmer - Bamble
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
03.12.2018

Saksnr
50/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar rapporten fra eierskapskontrollen Styresammensetning, styreevaluering
og valg av styremedlemmer – Bamble til orientering.
Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar rapporten Styresammensetning, styreevaluering og valg av
styremedlemmer – Bamble til orientering, og ber kommunen:
-

vurdere om eierskapsmeldingen skal gi tydeligere føringer knyttet til valg og sammensetning
av styre og forlenget frist for innkallinger til generalforsamling, og
sikre at:
o styresammensetningen i Grep Grenland AS er i samsvar med gjeldende krav til
kjønnsrepresentasjon,
o vedtektene til Skjærgårdshallen AS har korrekt krav til kjønnsrepresentasjon i styret,
o retningslinjene for valgkomiteen for Grenland Havn IKS blir fulgt

Kommunestyret ber kommunen gi en skriftlig og muntlig tilbakemelding til kontrollutvalget
om hvordan vedtaket er fulgt opp, senest til utvalgets siste møte våren 2019.
Møtebehandling
Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal la frem rapporten fra eierskapskontrollen
Styresammensetning, styreevaluering og valg av styremedlemmer – Bamble og svarte på
spørsmål. Hun orienterte også kort om hvordan registrering i Styrevervregisteret nå fungerer.
Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet:
Nytt tredje kulepunkt under andre strekpunkt:
-

det blir utnevnt valgkomité i tråd med vedtektene til Skjærgårdshallen AS,

Nytt punkt før punktet om oppfølging:
Kommunestyret vedtar at kommunen tilslutter seg Styrevervregisteret.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet.
Vedtak
Kontrollutvalget tar rapporten fra eierskapskontrollen Styresammensetning, styreevaluering
og valg av styremedlemmer – Bamble til orientering.
Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
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Kommunestyret tar rapporten Styresammensetning, styreevaluering og valg av
styremedlemmer – Bamble til orientering, og ber kommunen:
-

vurdere om eierskapsmeldingen skal gi tydeligere føringer knyttet til valg og sammensetning
av styre og forlenget frist for innkallinger til generalforsamling, og
sikre at:
o styresammensetningen i Grep Grenland AS er i samsvar med gjeldende krav til
kjønnsrepresentasjon,
o vedtektene til Skjærgårdshallen AS har korrekt krav til kjønnsrepresentasjon i styret,
o det blir utnevnt valgkomité i tråd med vedtektene til Skjærgårdshallen AS,
o retningslinjene for valgkomiteen for Grenland Havn IKS blir fulgt

Kommunestyret vedtar at kommunen tilslutter seg Styrevervregisteret.
Kommunestyret ber kommunen gi en skriftlig og muntlig tilbakemelding til kontrollutvalget
om hvordan vedtaket er fulgt opp, senest til utvalgets siste møte våren 2019.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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51/18 Vurderinger omkring Plan for selskapskontroll mot slutten av
planperioden
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
03.12.2018

Saksnr
51/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Møtebehandling
Utvalget drøftet valg av prosjekt. Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal var til stede og svarte på
spørsmål.
Forslag til vedtak fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Vekst i
Grenland IKS i tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019. Prosjektet søkes
gjennomført sammen med andre eiere om mulig.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.
Vedtak
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Vekst i
Grenland IKS i tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019. Prosjektet søkes
gjennomført sammen med andre eiere om mulig.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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52/18 Orienteringer fra revisor 3.12.2018
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
03.12.2018

Saksnr
52/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
Oppdragsrevisor orienterte om løpende revisjonssaker og svarte på spørsmål. Tema som ble
orientert om:
-

gjennomført fagdag for kommunene
skille drift/investering
sett på rutiner for utbetaling av økonomisk sosialhjelp
kartlagt inntekter barnehage/SFO
låneopptak ifht. kommunestyrevedtak
oppholdsbetaling
ressurskrevende tjenester

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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53/18 Referatsaker 3.12.2018
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
03.12.2018

Saksnr
53/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
a. 01.11.2018:
i. RS 61/18 Protokoll fra Bamble kontrollutvalg 3.9.2018
ii. PS 81/18 Driftsrapport 2. tertial 2018
iii. PS 88/18 Endring i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
iv. 94/18 Permisjon fra politiske verv – Bård Hoksrud
2. Høstkonferanse Temark Bø 14.11.2018
3. NKRF kontrollutvalgskonferanse 30.-31.1.2019 Gardermoen
4. FKT fagkonferanse 4.-5.6.2019 Kristiansand
5. Flytting av møte fra 10.6.2019 til 17.6.2019
6. Neste møte 11.2.2019
7. Temark vårkonferanse 29.4.2018

Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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54/18 Eventuelt 3.12.2018
Behandlet av
1 Bamble kontrollutvalg

Møtedato
03.12.2018

Saksnr
54/18

Møtebehandling
-

Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om kommunikasjon og
samarbeidsklima mellom foreldre og ledelse i Rønholt barnehage.
Kontrollutvalget ber om å få en oversikt over hvilke organisasjoner Bamble kommune er
medlem av, og hvilke de årlig tildeler offentlig støtte til.

Votering
Vedtak
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/13220-3
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
11.02.2019

Medlemskap og støtte til organisasjoner - Bamble
Forslag fra sekretariatet:
Oversiktene tas til orientering.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget ba i sitt møte 3.12.2018 under sak 54/18 Eventuelt om en oversikt over hvilke
organisasjoner Bamble kommune er medlem av, og hvilke de årlig tildeler offentlig støtte til.

Saksopplysninger:
Rådmannen har oversendt vedlagte lister over hvilke organisasjoner kommunen er medlem av og dermed
betaler medlemskontingent til. I tillegg følger liste over årlige tilskudd til organisasjoner. Rådmann Tore
Marthinsen har oversendt listene sammen med følgende kommentar:
I tillegg er definisjonen av medlemskontingent ikke alltid like lett. Som eksempel har kommunen 3
betalinger som ikke er med i oversikten, noe vi ikke har definert som medlemskontingent.
- Betaling til «Du verden AS» for Skoleavtale 2018/2019 kr 180.459,- Betaling til «Ungt entreprenørskap Telemark» for Kommuneavtale sats 3 kr 85.000,- Betaling til «Telemark Idrettskrets» for Egenandel AktivSkole365 2018/2019 kr 70.000,-

Vurdering fra sekretariatet:
Det stiller ikke noen fra administrasjonen i saken, da utgangspunktet er at oversiktene gir tilstrekkelig
informasjon.
Vedlegg:
Kopi av medlemskontingenter – kontrollutvalget
181210 Liste over årlige tilskudd til organisasjoner - kontrollutvalget
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MEDLEMSKAP

Lev.nr
100017
100017
100114
100492
100329
100542
100547
100548
100582
100858
100885
100924
100924
100924
100924
100942
101157
101205
101209
101219
101229
101230
101232
101232
101233
101243
101251
101251
101294
101350
101350
101699

Firma/Organisasjon
ACOS AS
ACOS AS
AT SKOG
FAGRÅDET FOR YTRE OSLOFJORD
COCHEPLASSEN VELFORENING
MUSIKK FRA LIVETS BEGYNNELSE
FORTIDSMINNEFORENINGEN
FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE
GEOFORUM HØNEFOSS
KINS KOMMUNAL INFORMASJONSSIKKERHET
KOMMUNALE BOLIGADM. LANDSRÅD
KS
KS
KS
KS
LAMIS LANDSLAGET FOR MATEMATIKK I SKOLEN
NKK
NORSK ARKIVRÅD
NORSK BIBLIOTEKFORENING
NORSK FOSTERHJEMSFORENING
NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING
NORSK KULTURFORUM
NORSK KULTURSKOLERÅD
NORSK KULTURSKOLERÅD
NORSK LEGEVAKTFORUM
NORSK RÅDMANNSFORUM
NORSK VANN BA
NORSK VANN BA
ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN
PORSGRUNN BAMBLE BORGESTAD BOLIGBYGGELAG
PORSGRUNN BAMBLE BORGESTAD BOLIGBYGGELAG
TELEMARK HISTORIELAG

Beløp 2018
1 500,00
3 000,00
850,00
46 810,00
600,00
540,00
550,00
2 870,00
1 200,00
5 600,00
2 750,00
565 763,00
80 078,00
1 101 753,00
15 000,00
1 950,00
690,00
1 000,00
6 000,00
540,00
3 840,00
7 845,00
21 081,00
1 200,00
1 200,00
3 150,00
36 340,00
1 400,00
590,00
200,00
5 700,00
350,00

Kommentar
Faggruppekont -CosDoc for hele 2018
Faggruppekont - IP for hele 2018
Medlemskontingent 2018
Serviceavgift år 2018
Velforeningskontingent 2 stk 2018
Medlemskontingent institusjon 2018
Medlemskontingent Avd TM Telemark
Medlemskontingent 2018
Medlemskont 2018 3 stk personlig Teigen, Heimdal, Polak
KINS Medlemskontingent 2018 Kommune 10'-25' innb.
Medlemskontingent KBL 2018
KS kontingent 2018
FOU kontingent 2018
OU-kontingent 2018
Kontingent til KS Eiendomsskatteforum 2018
Institusjonsmedl. (skole) x 2
Medlemskontingent 2018 Inger Lise Nordgård
Kontingent A-medlem (bedrift) 2018
Kontingent 2018
Årskontingent 2018
Virksomhetsmedlemskap NKF kontingent 2018
Medlemskontingent 2018
Medlemskontingent 2018
Lokal tilleggskontingent BTV
Kollektivt medlemskap klasse 1. kontingent 2018
Medlemskontingent 2018
Kontingent andelseiere 2018 basert på 14' innb
Medlemskap 2018 VA-yngre A.L.Olsen, M.Nielsen
Bedriftmedlemskap
Medlemskontingent 2018
6 stk Borettslagkont. 2018 a 950, innunder PBBL
Medlemskont 2018 Bedrift
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101787
101800
101816
101994
102026
102093
102125
102125
102760
102777
103050
103070
103152
103331
103837
103971
104016
104075

TRYGG TRAFIKK
LANDSFORENINGEN UNGDOM OG FRITID
VALGFORUM
BIBLIOFILFORENINGEN
SKIEN KOMMUNE- GRENLAND FRILUFTSRÅD
RÅDGIVERFORUM NORGE
FN SAMBANDET NORGE
FN SAMBANDET NORGE
PROCASSO BRUKERGRUPPE KOMMUNE
TELEMARK FEIERLAUG
TRIO BRUKERFORENING
TRAINEE TELEMARK
TELEMARK BRANNBEFALSLAG
FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN
NORGES FRIVILLIG SENTRALER
SYKLING UTEN ALDER - NORGE
LYSGLIMTJEGER AS
FRIVILLIGSENTRALENE TELEMARK

2 500,00
1 150,00
1 500,00
500,00
86 053,00
2 200,00
500,00
250,00
1 500,00
1 350,00
1 900,00
15 000,00
1 200,00
4 000,00
2 000,00
4 000,00
1 750,00
4 500,00

Medlemskontingent 2018
Medlemskontingent 2018 Stjerneklubben
Medlemsavg. Valgforum 2018-lav sats
Årlig medlemsavgift
Medlemskontingent 2018
4 Stk Rådgivere a 550 (skoler)
Medlemskontingent FN skoler 2018 Herre skole
Medlemskont. 2018 Bamble bibliotek og litteraturhus
Frivillig medlemskontingent 2018
3 Stk a 450,- medlemmer fra Bamble brannvesen
Medlemsavg. 2018
Medlemskontingent 2018
4 Stk a 300,- medlemmer fra Bamble brannvesen
Medlemskontingent 2018 antall innb 10'-20'
Medlemskontingent 2018
Kommunemedlemskap 5'-20' Medlemskont 2018-19
Medlemskap Nettverket for SFO Herre skole
Medlemskontingent 2018

2 053 793,00
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181210 Liste over årlige tilskudd til
organisasjoner 2016 – 2017
Innholdsfortegnelse
Driftstilskudd idrett ................................................................................................................................. 1
Driftstilskudd kultur................................................................................................................................. 2
17-mai-tilskudd........................................................................................................................................ 3
Tilskudd til 1. mai-arrangement .............................................................................................................. 3
Festivaltilskudd ........................................................................................................................................ 3
Andre faste tilskudd ................................................................................................................................ 4

Driftstilskudd idrett
Kroner

Tilskuddsordning - søker - tiltak
Driftstilskudd idrett
Langesund Idrettsforening
Stathelle og Omegn IL
Bamble Idrettsforening
Herre Idrettsforening
Bamble Håndballklubb
OK Skeidi
Bamble Idrettsråd
Grenland Dykkerklubb
Findal kjøre- og rideklubb
Langesund sykle- og triathlonklubb
Skjærgården klatreklubb
Bamble Golfklubb
Bamble Modellflyklubb
Paragrafrytterne sykkelklubb
Herkules Fotball
Totalsum

Kolonneetiketter
Vedtatt
2016
477 001
126 349
107 550
103 711
58 500
31 168
11 514
10 000
14 528
5 530
6 419
1 732

477 001

Vedtatt
Totalt
2017
485 094
126 694
105 321
93 894
71 833
37 986
14 711
10 000
1 268
6 242
4 631
5 481
4 765
1 268
1 000
0
485 094

962 095
253 043
212 871
197 605
130 333
69 154
26 225
20 000
15 796
11 772
11 050
7 213
4 765
1 268
1 000
0
962 095

1/19 Medlemskap og støtte til organisasjoner - Bamble - 18/13220-3 Medlemskap og støtte til organisasjoner - Bamble : 181210 Liste over årlige tilskudd til organisasjoner - kontrollutvalget

Driftstilskudd kultur
Kroner

Tilskuddsordning - søker - tiltak
Driftstilskudd kultur
Stathelle Skolemusikkorps
Bamble Turlag
Langesund skolemusikk
Bamble Musikkorps
Stathelle Drillkorps
Bamble Skytterlag
Herre Skolemusikkorps
Bamble lokallag av Foreningen Norden
Grenland soul children
Herre skoles musikkorps
Langesund Speidergruppe
Venner av Pasvalys distrikt
1.Bamble Speidergruppe
Rugtvedt og Rønholt skolekorps
1. Langesund sjøspeidergruppe
Pinsemenigheten Betania Stathelle
Bamble leikarring
Menigheten livets vann
Bleiklia barnelag
1.Herre Speidergruppe
Fossegrimen Folkemusikklag
Rønholt reballklubb / paintballklubb
Langesund Menighet samlet
1.Stathelle Speidergruppe
1. stathelle speidergruppe
Fossegrimmen folkemusikklag
Bamble somaliske forening
Findal misjonsklubb
Betania Barnearbeid
Bamble Frikirke søndagsskole
Stathelle frimerkeklubb
Alfakrøll
Langesund Minigospel
GUTS
Barnegospel
"Etter skoletid"
Asdal søndagsskole
Herre Ungdomskorps
Stiftelsen Pontos
Totalsum

Kolonneetiketter
Vedtatt
2016
238 998
34 864
18 213
15 788
14 471
15 277
9 795
6 815
13 369
12 246
4 685
10 016
10 008

3 891
4 084
8 122

Vedtatt
Totalt
2017
255 121
39 846
25 122
20 410
21 451
14 757
13 473
16 874
7 580
13 495

7 526

9 973
9 818
8 949
4 365
4 133
8 087

7 927
7 866
7 735
7 482
7 438
7 177
2 927
5 939
2 349
5 454

3 321
3 205
4 133
4 133
3 784
3 204

2 542
0
0
0
238 998

255 121

494 119
74 710
43 335
36 198
35 922
30 034
23 268
16 874
14 395
13 495
13 369
12 246
12 211
10 016
10 008
9 973
9 818
8 949
8 256
8 217
8 122
8 087
7 927
7 866
7 735
7 482
7 438
7 177
6 248
5 939
5 554
5 454
4 133
4 133
3 784
3 204
2 542
0
0
0
494 119
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17-mai-tilskudd
Kroner

Tilskuddsordning - søker - tiltak
17. mai-tilskudd
17.mai komiteen Langesund
17.mai komteen Stathelle
17.mai komiteen Rønholt
17.mai komiteen Rugtvedt
17. mai komiteen Rugtvedt
17. mai-komiteen Herre
17.mai komiteen Herre
Wrightegaarden AS
Totalsum

Kolonneetiketter
Vedtatt
2016
58 780
16 532
13 128
7 790
8 960

Vedtatt
Totalt
2017
52 142
16 532
12 360
7 650
8 190
7 410

7 370
5 000
58 780

52 142

110 922
33 064
25 488
15 440
8 960
8 190
7 410
7 370
5 000
110 922

Tilskudd til 1. mai-arrangement
Kroner

Kolonneetiketter
Vedtatt
Totalt

Vedtatt
Tilskuddsordning - søker - tiltak
Arrangements- og prosjekttilskudd
1. mai komiteen i Bamble Ap m.m
Herre Arbeiderlag
Totalsum

2016
6 000
6 000

2017
6 000
3 000
3 000
6 000

6 000

12 000
9 000
3 000
12 000

Festivaltilskudd
Kroner

Kolonneetiketter

Tilskuddsordning - søker - tiltak
Festivaltilskudd – Skagerakfestivalene
Langesund Bluegrasfestival
Langesund sjømat- og fiskefestival
Stiftelsen Skjærgårdsgospel
Langesund mandssangforening
Langesund damekor
Langesundsfjorden kystlag
Totalsum

Vedtatt
2016
160 000
40 000
20 000
20 000
20 000
40 000
20 000
160 000

Vedtatt
Totalt
2017
100 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
100 000

260 000
60 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
260 000

* Langesund revyfestival og Langesund Bluegrasfestival arrangeres annenhvert år og akkumullerer
festivaltilskuddet fra året de ikke arrangeres.
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Andre faste tilskudd



Senter mot insest og seksuelle overgrep: 42.000
Kirkenes SOS: 17.000
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/13214-3
Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
11.02.2019

Bestilling av selskapskontroll Vekst i Grenland IKS - Bamble
Forslag fra sekretariatet:
Bamble kontrollutvalg bestiller selskapskontrollen Vekst i Grenland IKS – gjennomføring og
måloppnåelse i tråd med tilsendt prosjektplan og justert tilbud fra Telemark kommunerevisjon.

Bakgrunn for saken:
Bamble kontrollutvalg behandlet i sitt møte 3.12.2018 sak 51/18 Vurderinger omkring Plan for
selskapskontroll mot slutten av planperioden. Følgende vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Vekst i Grenland
IKS i tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019. Prosjektet søkes gjennomført sammen med
andre eiere om mulig.

Saksopplysninger:
Selskapet Vekst i Grenland IKS eies i fellesskap av kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Drangedal.
Sekretariatet har ut fra ordlyden i vedtaket i sak 51/18 kontaktet de andre eierkommunene, for å høre om
de er interessert i å være med på en felles selskapskontroll i Vekst i Grenland IKS nå.
Skien kontrollutvalg vedtok i sitt møte 24.1.2019 sak 4/19 Tilbud om deltakelse i selskapskontroll –
Vekst i Grenland følgende:
- Skien kontrollutvalg ønsker ikke at det gjennomføres selskapskontroll av Vekst i Grenland AS i
2019. Det anbefales at prosjektet innarbeides i Plan for selskapskontroll for perioden 2020 –
2023, og at kontrollen gjennomføres i samarbeid med de øvrige eierkommunene.
Porsgrunn vedtok i sitt møte 24.1.2019 sak 3/19 Prosjektplan og tilbud – Selskapskontroll – Vekst i
Grenland IKS – Gjennomføring og måloppnåelse – Porsgrunn kommune følgende:
- Kontrollutvalget ønsker å utsette prosjektet og ber om at det tas med i vurdering av plan for
selskapskontroll i neste periode.
Drangedal kontrollutvalg har ikke hatt møte siden Bamble kontrollutvalgs møte 3.12.2018. De har sitt
neste møte 11.3.2019. En avklaring fra Drangedal vil dermed tidligst foreligge etter dette.
En gjennomføring sammen med alle eierne synes derfor ikke lenger aktuelt i denne perioden. Bamble
kontrollutvalg har da to valg:
- Kontrollutvalget kan utsette saken til neste periode og søke å gjennomføre prosjektet sammen
med de andre eierkommunene da.
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Kontrollutvalget kan bestille selskapskontrollen for gjennomføring alene, ev. i samarbeid med
Drangedal kommune. Dette vil medføre en høyere kostnad på prosjektet enn om alle eierne hadde
vært med.

Dersom kontrollutvalget velger å gjennomføre selskapskontrollen alene, er det aktuelt å ta stilling til den
prosjektplanen som foreligger og et revidert tilbud fra Telemark kommunerevisjon IKS.
Selskapskontrollen er tenkt som en kontroll med hvordan selskapet styres og drives, altså en
forvaltningsrevisjon i selskap.
Problemstilling:
Telemark kommunerevisjon IKS foreslår to hovedtemaer for selskapskontrollen:
1. Eiernes oppfølging av selskapet og dialogen rundt de oppgavene selskapet skal utføre. Her er det
aktuelt å se på om eierne får gitt tydelige og samordnede føringer til selskapet, om føringer/mål
satt for selskapet av eierne er konkretisert på en måte som legger til rette for god
virksomhetsstyring, og om det er etablert en god struktur for rapportering og styring.
2. Selskapets gjennomføring av virksomhet. Hvordan selskapet følger opp de føringer/mål som er
satt, herunder selskapets oppfølging av strategisk næringsplan for Grenland. Vi ser her på
selskapets rapportering av egen virksomhet og om den rapporterte virksomheten er i tråd med de
føringer/mål som eierne har satt.
Vekst i Grenland har planlagt at en i 2019 skal se på status for strategisk næringsplan. En eventuell
selskapskontroll bør samordnes med det arbeidet selskapet planlegger eller eventuelt selv har gjort.
Avgrensning:
Det er begrenset hva revisjonen kan si om den nye organiseringen, siden den har virket i kort tid.
Vi ser på oppfølgingen fra de eierkommunene som deltar i selskapskontrollen.
Oppstart og leveranse:
Revisjonen kan starte arbeidet i april 2019 og levere rapport til kontrollutvalgene i september/oktober
2019. Planlagt ressursbruk for prosjektet gjennomført for alle eierkommunene var anslått til 200 timer.
Sekretariatet viser til prosjektplanen i sin helhet.
Tilbud:
Tilbudet er gitt til kommunene Bamble, Drangedal, Skien og Porsgrunn.
Telemark kommunerevisjon IKS kan gjennomføre selskapskontrollen i samsvar med vedlagte
prosjektplan innenfor en samlet pris på kr 170 000. Prisen inkluderer nødvendige reiser, presentasjon av
kontrollrapporten for kontrollutvalgene i fellesmøte, og eventuell presentasjon i
kommunestyrene/bystyrene etter avtale.
Bamble sin andel er kr 32 700 dersom alle kommunene deltar. Siden det er deler av kostnadene som vil
påløpe uansett om kontrollen gjennomføres for en eller flere eiere, vil tilbudet for Bamble gitt i vedlagt
dokument ikke lenger gjelde dersom Bamble kontrollutvalg velger å gjennomføre selskapskontrollen
alene. Sekretariatet har forespurt revisjonen etter at Skien og Porsgrunn har utsatt sine prosjekter, og
revisjonen tilbyr gjennomføring for kr 90 000 om det bare blir Bamble kommune som går for prosjektet
nå. Dette kan bli noe redusert dersom Drangedal kommune velger å bli med.
Telemark kommunerevisjon IKS ved oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson vil legge
frem prosjektplan og tilbud på selskapskontroll av Vekst i Grenland IKS i møtet.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet legger frem forslag om å godkjenne prosjektplan og det reviderte pristilbudet slik de
foreligger. Sekretariatet mener dette ligger innenfor kontrollutvalgets budsjett for selskapskontroll i 2019.
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Vedlegg:
Prosjektplan ViG
Tilbud selskapskontroll ViG
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Vår ref:

Prosjekt:

750 019

Vekst i Grenland IKS – gjennomføring
og måloppnåelse

Prosjektplan
Bestilling, bakgrunn og formål
Kontrollutvalgene i Bamble og Porsgrunn kommune har bestilt prosjektplan for
selskapskontroll av Vekst i Grenland IKS. Selskapskontrollen skal være en kontroll med
hvordan selskapet styres og drives, altså en forvaltningsrevisjon i selskap. Bestillingene er
gjort i sak 51/18 (Bamble) og 46/18 (Porsgrunn).
I plan for selskapskontroll for både Bamble og Porsgrunn kommuner er det foreslått en
kontroll på gjennomføring av virksomhet. I Bamble er Vekst i Grenland foreslått som eneste
selskap, mens det for Porsgrunn kommune sin del er foreslått kontroll enten i Vekst i
Grenland eller Brevik Fergeselskap IKS. Plan for selskapskontroll er vedtatt våren 2016.
Vekst i Grenland har i 2018 fått justert selskapsavtalen. Føringer for sammensetning av
styret er endret og selskapet skal ikke lenger være eierkommunenes næringsavdelinger.
Ordførerkollegiet i Grenland har også utarbeidet et nytt mandat for selskapet. Vi mener at
en selskapskontroll er mindre aktuelt nå, siden det har blitt gjort store endringer i selskapet,
som en i liten grad vil se virkningen av etter så kort tid. Dersom en likevel ønsker en
selskapskontroll nå, mener vi det kan være aktuelt å vektlegge eiernes oppfølging av
selskapet og samordning av føringer for eierskapet. I dette ligger også å se nærmere på om
føringer/mål som er satt for selskapet er konkretisert på en måte som legger til rette for god
virksomhetsstyring.

Problemstillinger/tema
Dersom kontrollutvalgene ønsker å gjennomføre en selskapskontroll foreslår vi to
hovedtemaer:
1. Eiernes oppfølging av selskapet og dialogen rundt de oppgavene selskapet skal utføre.
Her er det aktuelt å se på om eierne får gitt tydelige og samordnede føringer til
selskapet, om føringer/mål satt for selskapet av eierne er konkretisert på en måte som
legger til rette for god virksomhetsstyring, og om det er etablert en god struktur for
rapportering og styring.
2. Selskapets gjennomføring av virksomhet. Hvordan selskapet følger opp de føringer/mål
som er satt, herunder selskapets oppfølging av strategisk næringsplan for Grenland.
Vi ser her på selskapets rapportering av egen virksomhet og om den rapporterte
virksomheten er i tråd med de føringer/mål som eierne har satt.
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Vår ref:

Prosjekt:

750 019

Vekst i Grenland IKS – gjennomføring
og måloppnåelse

Vekst i Grenland har planlagt at en i 2019 skal se på status for strategisk næringsplan. En
eventuell selskapskontroll bør samordnes med det arbeidet selskapet planlegger eller
eventuelt selv har gjort.

Kilder for revisjonskriterier







Lov om interkommunale selskap
KS sine anbefalinger om eierstyring
Kommunenes eierskapsmeldinger og andre relevante vedtak
Styrende dokument for selskapet som selskapsavtale
Strategisk næringsplan Grenland 2017 - 2020
COSO-rammeverk for risikostyring og internkontroll

Avgrensning
Det er begrenset hva vi kan si om den nye organiseringen, siden den har virket i kort tid.
Vi ser på oppfølgingen fra de eierkommunene som deltar i selskapskontrollen.

Metode
Gjennomgang av sentral dokumentasjon som planer, avtaler, rapporter, aktuelle protokoller
fra møter i styrende organ i eierkommunene og i Grenlandssamarbeidet, dokumentasjon fra
eventuelle eiermøter, møter i representantskapet, årsmeldinger og andre former for
rapportering.
Intervju med daglig leder og ev. ansatte i Vekst i Grenland/næringssjefer i kommunene.
Intervju/spørreundersøkelse til representantskapet i Vekst i Grenland og rådmannskollegiet i
Grenlandssamarbeidet.

Oppstart og leveranse
Vi kan starte arbeidet i april 2019 og levere rapport til kontrollutvalgene i
september/oktober 2019. Planlagt ressursbruk er 200 timer.

Skien 14.01.19
Anne Sæterdal
Prosjektleder

2/19 Bestilling av selskapskontroll Vekst i Grenland IKS - Bamble - 18/13214-3 Bestilling av selskapskontroll Vekst i Grenland IKS - Bamble : Tilbud selskapskontroll ViG

‘sss
‘
ml

TElEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
Tlf.: 35917030
e-post: post-tkr@tekomrev.no

Kontrollutvalgene i Skien, Porsgrunn, Bambie og Drangedal
ved kontrollutvalgssekreta riatet

Distriktskontor:
Postboks $3, 3833 $0
TIf. : 35 05 90 00
Vår ref. :
Arkivkode:

Tilbud selskapskontroll
-

—

19/77/tork
750019

VIG 11(5

Vi viser til vedtak i kontrollutvalgene i Bamble (sak 51/18) og Porsgrunn (sak
46/18), og avtale med sekretariatene for Drangedal og Skien, og vil med dette gi tilbud på
selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Vekst i Grenland IKS. Vi har fått opplyst at
kontrollutvalgene i Siljan og Kragerø ikke ønsker å være med på denne kontrollen.
Vi kan gjennomføre selskapskontrollen i samsvar med vedlagte prosjektplan innenfor en samlet
pris på kr 170 000. Prisen inkluderer nødvendige reiser, presentasjon av kontrollrapporten for
kontrollutvalgene i fellesmøte, og eventuell presentasjon i kommunestyrene/bystyrene etter
avtale.
Vi foreslår følgende fordeling av kostnaden, dersom disse kommunene vil delta:
Kommune/relativ
eierandel i selskapet

Flat fordeling 50%
(kr 85 000)

Etter eierandel
50% (kr 85 000)

Pris per
kommune

Tilsvarer
timer

(avrundet)

(Uten Kragerø og Siljan)

Bamble

(13,5%)

21250

11475

32700

38,5

Drangedal
Porsgrunn

(3,4%)
(33,7%)

21 250
21250

2 890
28645

24 140
49850

28,5
58,5

Skien

(49,4%)

21 250

42 075

63 310

74,5

85000

85060

170000

200t

SUM

Noen av kommunene har gjenværende forvaltningsrevisjonstimer, som kan benyttes i stedet
for fakturering.
Skien, 14.01.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

:4

Kirsti Torbjørnson
leder for forvaltningsrevisjon

\

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkr@tekomrev.no

3/19 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019 - 19/01046-2 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019 : Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019

Arkivsak-dok.
Saksbehandler
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Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019
Forslag fra sekretariatet:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 9.1.2019 tas til orientering.

Saksopplysninger:
Kommuneloven § 79 og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner stiller krav til revisors
vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene er vesentlige for å sikre tillit til det arbeidet revisor
gjør i kommunen. Av forskriftens § 15 første ledd fremgår følgende:
Den som foretar revisjon skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert
år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.
Egenvurdering er avgitt av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson (datert 9.1.2019).
Egenvurderingen konkluderer med at oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor oppfyller kravene til vandel,
uavhengighet og objektivitet i kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften §§ 13-15. Egenvurderingen
følger vedlagt.

Vurdering fra sekretariatet:
Det å etterspørre revisors egenvurdering av uavhengighet og objektivitet inngår som en del av
kontrollutvalgets påseansvar for forsvarlig revisjon.
Vedlegg:
Bamble kommune – uavhengighetserklæring forvaltningsrevisjon 2019
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Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet forvaltningsrevisjon
-

Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og objektivitet
hos revisor.
I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Kirsti Torbjørnson er
oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjonsprosjekter som Telemark kommunerevisjon IKS
gjennomfører i Bamble kommune. Egenvurdering av uavhengighet og objektivitet følger vedlagt.
Vandelsattest er dokumentert ved ansettelse i Telemark kommunerevisjon IKS.

Skien, 09.01.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

Rdk
Mette Nilsen
sekretær

Vedlegg:

Skriftlig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet

3/19 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019 - 19/01046-2 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019 : Bamble kommune - uavhengighetserklæring forvaltningsrevisjon 2019

Vedlegg: Skriftlig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet for
forvaltningsrevisjonsprosjekt i Bamble kommune

Pkt 1:
Ansettelsesforhold

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold hos andre arbeidsgivere enn i Telemark
kommunerevisjon IKS

Pkt 2: Medlem i
styrende organer

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Bamble
kommune deltar i.

Pkt 3: Delta eller inneha Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre
funksjoner i annen
til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
virksomhet, som kan
føre til interessekonflikt
eller svekket tillit
Pkt 4: Nærstående
Undertegnede har ikke nærstående som har en tilknytning til Bambie kommune som
har betydning for uavhengighet og objektivitet.
Pkt 5: Rådgivnings- eller
andre tjenester som er
egnet til å påvirke
revisors habilitet
Pkt 6: Tjenester under
kommunens egne
ledelses- og
kontrolloppgaver
Pkt 7: Opptre som
fullmektig for den
revisjonspliktige
Pkt 8: Andre særegne
forhold

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke
min habilitet overfor Bamble kommune.

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Bamble kommune som hører inn under
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Bamble kommune.

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten
til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 09.01.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

Kirsti Torbjørnson
oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon
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Orienteringer fra revisor 2019 Bamble
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen. For å holde
utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget
fortløpende gjennom året.

Saksopplysninger:
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag den jobber med i Bamble
kommune.
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Arkivsak-dok.
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Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
11.02.2019

Referatsaker 11.2.2019
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:
1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
a. 13.12.2018:
i. RS 73/18 Protokoll fra Bamble kontrollutvalg 22.10.2018
ii. RS 74/18 Kontrollutvalgets møteplan for 2019
iii. RS 75/18 Anmodning fra kontrollutvalget til kommunestyret – oppfølging av
vedtak – Sunbykåsa gård
iv. PS 96/18 Ansettelse av rådmann
v. PS 97/18 Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022
vi. PS 109/18 Nytt anskaffelsesreglement etter høring i Grenland
vii. PS 116/18 Valg av ny nestleder i kontrollutvalget
viii. PS 117/18 Fremtidig organisering av Skjærgårdshallen – Utredning
b. 07.02.2019:
i. RS 1/19 Protokoll Bamble kontrollutvalg 3.12.2018
ii. PS 11/19 Eierskapskontroll – Styresammensetning, styreevaluering og valg av
styremedlemmer
2. Gjeninntreden i politiske verv etter permisjon – Bård Hoksrud
3. Henvendelser fra Bamble Bruk AS ved Rune Engen-Glug
4. Temark vårkonferanse 26.4.2019 Arendal
5. FKT fagkonferanse 4.-5.6.2019 Kristiansand
6. Neste møte

Vedlegg:
Henvendelse fra Bamble Bruk AS datert 14.1.2019 – Bekymringsmelding
Henvendelse fra Bamble Bruk AS datert 25.1.2019 – Bekymringsmelding – uberettiget belastning av
vannverksbudsjettet i Bamble kommune
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Rune Engen-Glug <rune@bamblebruk.com>
14. januar 2019 08:37
Bamble Postmottak
Bård André Hoksrud
Bekymringsmelding: Rådmannen i Bamble har gjennom mange år
drevet tvilsom, eller slik vi ser det, ulovlig saksbehandling ved bruk
av innleid jurist i mange roller.

Kontrollutvalget i Bamble kommune.
Slik Bamble Bruk AS (BB) opplever forholdet til Bamble kommune blir all kommunikasjon
mellom BB og Bamble kommune (BK) håndtert av den gjennom 20 år innleide jurist. Det vil i
så måte bli interessant å se om også denne bekymrings meldingen sendes dit eller om
Kontrollutvalget er villig til å gå nærmere inn i saken. Dersom Kontrollutvalget ønsker kan vi
oversende dokumentasjon. Vår bekymring gjelder alle rollene til den innleide jurist og de
manglende / lukkede politiske prosesser der en jurist sin oppfatning styrer hele forholdet
mellom BK og BB.
Mvh,

Rune Engen-Glug
+47 95962020

Videresendt melding:
Fra: Rune Engen-Glug <rune@bamblebruk.com>
Emne: Rådmannen i Bamble har gjennom mange år drevet
tvilsom, eller slik vi ser det, ulovlig saksbehandling ved bruk av
innleid jurist i mange roller.
Dato: 11. januar 2019 kl. 08:30:54 CET
Til: postmottak@bamble.kommune.no
Kopi: hallgeir.kjeldal@bamble.kommune.no
Bamble Bruk AS har i mer enn 20 år forsøkt å etablere bærekraftig virksomhet
i Herrevassdraget og samvittighetsfullt tatt ansvaret for Kongens Dam til glede
for befolkningen. Bamble kommune, frontet av en innleid jurist, har aktivt
motarbeidet enhver virksomhet Bamble Bruk har forsøkt å få i stand. På denne
bakgrunn er Bamble kommunes høringsuttalelse i konsesjonssaken om
nedleggelse av Kongens dam helt urimelig og den direkte årsak til at Bamble
Bruk AS har måttet ta store tap for å være i stand til forsvare videre drift i
selskapet. Slik vi oppfatter det er høringsuttalelsen planlagt og forfattet av den
innleide jurist.
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Dette er en kritikk av roller. I mer enn 20 år har den samme innleide jurist
representert Bamble kommune på alle nivå overfor Bamble Bruk og dets
aksjonærer. Det være seg i møter, brev, skriving av sakspapirer i rene politiske
prosesser eller i rettslige prosesser og «tolkning" av dommer. Dette er ikke en
betryggende saksbehandling / forvaltning da juristen faktisk kan ha tatt feil.
Juristen og Rådmannen har hindret normale politiske prosesser og nektet møter
Bamble Bruk har ønsket. Rådmannen har nektet å innhente noen form for
juridisk «second opinion» og den innleide jurist har, slik vi opplever det, aktivt
svertet Bamble Bruk og dets aksjonærer i stedet for å søke gode løsninger
mellom partene. Det er både nedslående og kritikkverdig at rådmannen og den
innleide jurist på denne måten tvinger kommunale saksbehandlere og hele det
politiske miljø i Bamble til prosesser og uttalelser de neppe ønsker å stå inne
for dersom de hadde fått presentert korrekt faktum. Det er lett å la seg rive med
når juristen lover «gratis vann» bare han får full kontroll og regi.
Vi anbefaler Bamble kommune å få kontrollkomiteen og kommunerevisjonen
til å gjennomgå det som har skjedd. Selv vil vi kontakte Fylkesmannen med
spørsmål og saksbehandling / forvaltning og advokatforeningen i forhold til
god advokatskikk rundt alle rollene til den innleide jurist. Den saksbehandling
Rådmannen i Bamble har drevet har vært uakseptabel og må stoppe. Det er
vårt håp at den nyansatte Rådmannen ser problematikken med bakgrunn i at
han selv er jurist og rydder opp i det som har skjedd. Det skjer ikke dersom
Bamble kommune fortsatt benytter den innleide jurist på samme måte i tiden
fremover.
Med vennlig hilsen,

Rune Engen-Glug
+47 95962020
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Rune Engen-Glug <rune@bamblebruk.com>
25. januar 2019 11:42
post-tkr@tekomrev.no; Bamble Postmottak
kjell.ekman@tekomrev.no; Bård André Hoksrud
Bekymrings melding - uberettiget belastning av vannverks
budsjettet i Bamble kommune

Telemark kommunerevisjon / kontrollutvalget i Bamble.
Bamble kommune (BK) har fremstilt forholdt til Bamble Bruk AS (BB) som at de avholdte
rettssaker har dreid seg om BB har angrepet BKs rett til vannuttak og at Bamble Vannverk
derfor har vært part i sakene. Dette er ikke korrekt. Det er BK som sivilrettslig aktør (ikke
som vannverks eier) som har vært part i sakene. Derfor skal ikke saksomkostninger belastes
Bamble Vannverk, men de kommunale drifts budsjett.
Rettssakene har utelukkende vært som følge av at Bamble kommune, i strid med inngåtte
avtaler, har bestridt BBs rettigheter. Ingen av sakene har dreid seg om BKs eventuelle
rettigheter i vassdraget. Dette har betydning i den forstand at alle kostnader knyttet til
vannverket kan videre faktureres abonnentene, mens andre driftskostnader i kommunen skal
inn på andre budsjett.
Bakgrunnen for at vi ønsker å rydde opp i dette er for det første at vi anser de for en uting at
slik bokførings praksis synes å foregå i Bamble kommune og i tillegg det faktum at vi ikke
finner oss i den sverting BK bedriver overfor vårt selskap. Rettssakene var forårsaket av en
uforståelig og helt uakseptabel strategi fra BK på å ødelegge alle rettighetene til BB i
vassdraget. Ingen av sakene dreide seg om å få avklart hvilke eventuelle rettigheter BK måtte
ha i vassdraget.
Vår erfaring så langt er at Telemark kommunerevisjon ikke reagerer på bekymringsmeldinger
uten at den part bekymringsmeldingen retter seg mot selv bestiller undersøkelsen (!). Det er
vårt håp at kontrollutvalget i Bamble er seg sin rolle voksen. Etter hva vi erfarer er
saksomkostningene som følge av at BK bestred BBs reguleringsrett i Langen kr 581.016.- i
Jordskifteretten, kr 608.846,75 i Lagmannsretten, kr 106.960.- i Høyesterett, til sammen kr
1.296.822,75. BK tapte saken. I tillegg brukte Bamble vannverk, etter de lister vi besitter,
minst like mye interne resurser i saken. Dette bør gå til ytterligere reduksjon av vannverkets
regnskap. Vi låner gjerne ut underlaget ved behov. Vi ønsker svar på om denne
bekymringsmeldingen blir fulgt opp av mottakerne.
Mvh,

Rune Engen-Glug
+47 95962020
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Eventuelt 11.2.2019
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