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Svein Hansen 

 

 

Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 02.05.2019 

 
Arkivsak-dok.  18/13313-13 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.03.2019 

 
Arkivsak-dok.  18/13313-14 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang  Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 28.03.2019 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 28.03.2019. 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

15/19 Ny henvendelse vedr. justering av grense i skjærgårdsparken 

 
Arkivsak-dok.  17/14241-15 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019 15/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget anser ikke saken å falle inn under utvalgets lovpålagte oppgaver eller mandat 

gitt av kommunestyret. Henvendelsen avvises. 

Sekretariatet bes sende en skriftlig tilbakemelding på henvendelsen. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

I forbindelse med oppslag i avisene uttalte ordfører Jan Dukene at han gjerne ville at alt kommer 

på bordet. Kontrollutvalget har etter dette mottatt flere henvendelser, deriblant henvendelse fra 

Allaug Wisth (henvendelse vedlagt). 

 

Saksopplysninger: 

Allaug Wisth har sendt en henvendelse vedrørende justering av grense i skjærgårdsparken. Saken 

har tidligere vært oppe i kontrollutvalget 30.11.2017. Det ble da gjort følgende vedtak: 

 

«Kontrollutvalget anser ikke saken å falle inn under utvalgets lovpålagte oppgaver eller mandat 

gitt av kommunestyret. Henvendelsen avvises og det vises til de lovfestede klagemulighetene i 

forvaltningsloven kapittel 6.  

 

Sekretariatet bes sende en skriftlig tilbakemelding på henvendelsen.» 

 

Skjærgårdsparken er en betegnelse på områder på strekningen mellom Bamble og Lindesnes 

hvor det er foretatt vernetiltak for å sikre kystområdene for allmennheten. I områdene som 

omfattes av skjærgårdsparken, skal det i prinsippet ikke anlegges campingplasser, oppføres 

ytterligere bebyggelse eller foretas andre inngrep som kan skade skjærgårdsmiljøet. Parken er 

opprettet gjennom frivillige avtaler mellom Miljøverndepartementet og grunneierne. 

Grunneierne beholder eiendomsretten og kan bruke området med visse begrensninger. Staten har 

på sin side forpliktet seg til å tilrettelegge områdene for friluftsliv og etablere oppsyn. 

Kommunene får midler over statsbudsjettet for å vedlikeholde områdene, men er ikke en del av 

avtalen mellom departementet og grunneierne. 

 

På bakgrunn av en muntlig forespørsel til kommunen om hvor grensene til skjærgårdsparken går 

i forbindelse med et makeskifte anmodet Tvedestrand kommune om en endring av 

skjærgårdsparkens grense på Askerøya. I brevet av 10.02.2015 til Miljødirektoratet kommer det 

frem at kommunen vedtok en reguleringsplan på øst- og sydsiden av Askerøybukta hvor formålet 

var bevaring, men med mulighet for tilbygg/nybygg. Reguleringsplanen overlapper 
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Skjærgårdsparken noe og det ble anmodet å justere grensen på Skjærgårdsparken slik at den 

fulgte reguleringsplanen. Fylkesmannen mente endringen var minimal og ikke ville påvirke 

formålet med Skjærgårdsparken. Miljødirektoratet samtykket i brev av 05.06.2015 til 

grensejusteringen og var enig med fylkesmannens vurdering av saken. I brev datert 01.09.2015 

klagde Allaug Wisth på Miljødirektoratets avgjørelse i saken. Her ble det blant annet klagd på at 

kommunen hadde uttrykt at grensene til skjærgårdsparken var uklare. Etter ny høringsrunde som 

inkluderte Tvedestrand kommune og fylkesmannen i Aust-Agder opprettholdt Miljødirektoratet 

sin tidligere avgjørelse. Avtalen om skjærgårdsparken er privatrettslige avtaler mellom staten og 

grunneierne. Det er ikke myndighetsutøvelse med bakgrunn i lov. Beslutninger eller avgjørelser 

er derfor ikke å anse som vedtak eller enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand med den 

klagerett som medfølger. Grensejusteringen er godkjent av den aktuelle grunneier. Tvedestrand 

kommune er ikke part i saken og det er ikke krav om egen lovhjemmel for at kommunen kan be 

om en endring av privatrettslige avtaler. 

 

Den andre delen av saken gjelder dispensasjon og fradelingstillatelse for 2 tomteparseller på 

Askerøya. Teknikk-, plan og naturutvalget behandlet denne saken i sitt møte 05.09.2017 sak 

47/17. Følgende vedtak ble fattet i saken med 6 mot 3 stemmer:  

«Teknikk-, plan og naturutvalget gir i medhold av §19-2 dispensasjon fra pkt. 4.2 i 

reguleringsbestemmelsene og PBL. §1-8. For begrunnelse henvises til rådmannens vurdering av 

dispensasjonsspørsmålet i saksfremlegget nedenfor.  

I medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1 m gir utvalget tillatelse til fradeling av de 2 

parsellene som omsøkt.».  

 

Saken er også tidligere blitt behandlet i Teknikk-, plan og naturutvalget 18.04.2017 hvor 

tidligere administrative vedtak av 09.04.2014 og 08.01.2016 i saken ble opphevet på grunn av 

manglende nabovarsling. Det ble gjennomført en befaring 23.05.2017 og nabovarsel ble sendt til 

alle naboer og gjenboere. Allaug Wisth ga merknader til søknaden. Vedtaket som ble fattet 

05.09.2017 i sak 47/17 av Teknikk-, plan og naturutvalget er å anse som et enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven og ga partene klagerettigheter i tråd med forvaltningsloven kapittel 6. Wisth 

påklaget vedtaket. Fylkesmannen vedtok 07.03.2018 å oppheve kommunens vedtak, og sendte 

saken tilbake til kommunen til ny behandling: «Kommunens vedtak av 05.09.2017 oppheves 

under henvisning til begrunnelsen over, og sakene sendes tilbake til kommunen til ny behandling 

så langt det gjelder dispensasjon fra pbl. § 1-8 andre ledd og søknadene om opprettelse av 

grunneiendom. Klagerne har etter dette fått delvis medhold i sin klage, og da bare så langt vår 

opphevelse innebærer at kommunen må behandle den felles dispensasjonssøknaden 

og søknadene om opprettelse av grunneiendom på nytt.» 
 

Saken ble deretter behandlet på nytt i kommunen, og påklagd på nytt. Etter ny klagebehandling i 

kommunen ble fylkesmannens endelige vedtak: «Kommunens vedtak av 11.09.2018 omgjøres 

slik at søknadene om dispensasjon og søknadene om opprettelse av nye grunneiendommer 

avslås. Vi viser til begrunnelsen over. Klagen tas til følge». Fylkesmannens vedtak i klagesaken 

er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. fvl. §28. 
 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Den delen av saken som går på skjærgårdsparken og grensejustering er en sak hvor Tvedestrand 

kommune ikke utøver myndighet eller er en part. Hvor grensen på skjærgårdsparken går er en 

privatrettslig avtale mellom staten v/Miljødirektoratet og grunneierne. Kommunestyret har 

vedtatt en reguleringsplan for området. Fylkesmannen og Miljødirektoratet har uttrykt at det er 

hensiktsmessig at reguleringsplanen og skjærgårdsparken sine grenser ikke overlapper 

hverandre. Miljødirektoratet har derfor avtalt med den aktuelle grunneier å justere avtalen. 
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Kontrollutvalget eller Tvedestrand kommune kan ikke overprøve eller endre en privatrettslig 

avtale mellom to parter. Wisth har også forsøkt å klage på Miljødirektoratets avgjørelse, men 

klagen er ikke blitt tatt til følge. Sekretariatet er av den oppfatning at kontrollutvalget ikke skal 

ha en mening om privatrettslige avtaler, men ha fokus på at kommunen har systemer som sikrer 

forsvarlig internkontroll og saksbehandling av saker. Tvedestrand kommune er ikke 

saksbehandler i denne saken og etter sekretariatets mening saken faller utenfor kontrollutvalgets 

mandat. 
 

Den andre delen av saken som går på enkeltvedtaket er etter sekretariatets vurdering heller ikke 

en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal ha et systemfokus i sine saker. Dette innebærer 

riktignok ikke at kontrollutvalget ikke kan ha befatning med enkeltsaker, men at dette gjøres i 

forbindelse med en vurdering av det helhetlige systemet. Saken har blitt behandlet flere ganger 

grunnet blant annet en manglende nabovarsel, og har vært oppe til behandling i Teknikk-, plan 

og naturutvalget og til klagebehandling hos fylkesmannen. 

 

På bakgrunn av dette anbefaler sekretariatet kontrollutvalget å avvise henvendelsen. 
 

Vedlegg:  
- Henvendelse fra Allaug Wisth 

- Innlegg i Tvedestrandposten «Kommunen la til rette for hyttebygging i skjærgårdsparken» 

- Brev til miljødirektoratet med vedlegg datert 10.02.2015. 

- Saksutskrift sak 24/17 

- Melding om vedtak datert 13.09.2018 

- Klage på vedtak datert 04.10.2018 

- Melding om vedtak datert 05.12.2018 

- Fylkesmannens behandling av klage datert 07.02.2019 

- Melding om vedtak 11.09.2017 

- Saksfremlegg datert 01.06.2017 

- Klage på vedtak datert 28.09.2017 

- Klage på vedtak datert 29.09.2017 

- Fylkesmannens behandling av klage datert 07.03.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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16/19 Henvendelse vedrørende kommunale brygger i Tvedestrand 

 
Arkivsak-dok.  19/08832-2 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019 16/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 

 

Bakgrunn for saken: 

I forbindelse med oppslag i media har ordfører mottatt flere henvendelser fra innbyggere. 

Ordfører har videresendt noen av disse henvendelsene til kontrollutvalget. Kontrollutvalget må 

derfor ta stilling til om henvendelsen faller inn under mandatet til kontrollutvalget og eventuelt 

hvordan man skal følge dem opp videre. Vedlagt til saken følger en slik henvendelse som 

sekretariatet mottok 8. april fra ordfører. Avsender av henvendelsen og tipset har ønsket å forbli 

anonym. Henvendelsen er derfor unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 24 og kun en sladdet 

versjon vil offentliggjøres med sakspapirene. Usladdet versjon sendes til kontrollutvalgets 

medlemmer. 

 
Saksopplysninger: 

I henvendelsen tas det opp problemer med tilgangen til bryggene på Gjeving, Hagefjord, Dypvåg 

og Sandvika. Utfordringene går på at enkelte skal ha tatt seg til rette som hindrer at andre aktører 

får mulighet til å bruke bryggeanleggene. Dette går på at materiell og avfall angivelig skal bli 

liggende i månedsvis uten at det blir fjernet. Videre tas det opp at taxibåtene som ligger fortøyd 

gjør det vanskelig å komme til med lektere. Det fremsettes også en påstand om at enkelte må leie 

båtplasser grunnet andre aktørers bruk av bryggene hindrer tilgangen til de kommunale 

anleggene.  

 

Sekretariatet har bedt administrasjonen om en skriftlig orientering på henvendelsen og bruken av 

de kommunale bryggene. I notatet som er skrevet av havneansvarlig Arne Thorvald Aanonsen 

går det frem at Tvedestrand kommune har en del brygger som kan brukes til gods og 

persontrafikk, og som er tilgjengelig for alle type brukere. Dette er Nybrygga på Gjeving, 

Dypvåg brygge og Hagefjorden brygge samt en brygge på Sandvika på Borøya som er stengt for 

godstrafikk grunnet svakheter i konstruksjonen. Hagefjorden brygge er det Tvedestrand Vekst 

AS som eier, men kommunen har egen avtale om bruk og drift av kaianlegget. Tvedestrand 

Vekst AS har også inngått avtale med Sørlandet Maritime om bruk av samme område og det er 

deres rutebåter og taxibåter som brukes til persontrafikk. 

 

I notatet står det at bruken av de kommunale bryggene er basert på tillit og at gods skal stå på 

bryggene i kortest mulig tidsrom. Det er ikke noe eget regelverk, men partene har «en uskreven 

lov» om at gods maksimalt skal bli stående et døgn. Dette skal ha skapt noen problemer hvis det 

skjer en opphoping av gods som igjen kan medføre klager, men at problemet blir løst innen kort 

tid. De siste årene har det blitt økt transport inn til bryggene da det ikke lenger er lov å brenne 
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eller dumpe i sjøen. Det vises for øvrig til det vedlagte notatet som også er blitt sladdet da det 

inneholder navn på melder jf. offentlighetsloven §24. 

 

Administrasjonen vil i møtet kunne orientere ytterligere om saken og svare på eventuelle 

spørsmål fra kontrollutvalget. 

  

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget må i saken ta stilling om det er behov for ytterligere informasjon fra melder, 

administrasjonen eller andre. Videre må det tas stilling til en eventuell viderebehandling eller om saken 

skal avsluttes. Det kan være vanskelig for kontrollutvalget å ta stilling til hvor stort problem dette er for 

brukerne av bryggeanleggene og dermed vurdere om det er behov for å iverksette tiltak. Av notatet 

fremgår det at eventuelle problemer blir løst innen kort tid og at det ofte har naturlige forklaringer på 

problemene. Havneansvarlig skriver at problemene har økt i omfang de siste årene grunnet lovendringer 

om avfallshåndtering. Spørsmålet som reiser seg er hvordan utviklingen blir i årene fremover og om det 

på sikt vil bli et behov for tydeligere og mer formaliserte instrukser for bruk av de kommunale 

bryggeanleggene. Samtidig må eventuelle regler kunne håndheves og følges opp på en forsvarlig og 

effektiv måte. 

 

 
Vedlegg:  

- Henvendelse om bruk av kommunale brygger - unntatt offentlighet etter §24, andre ledd.) 

- Notat om bruk av kommunale brygger – sladdet jf. offentlighetsloven §24, andre ledd. 

 

 

Vedlegg til sak 
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17/19 Henvendelse vedrørende byggesak og kommuneplan 

 
Arkivsak-dok.  19/09078-2 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019 17/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak.  

 

 
Bakgrunn for saken: 

I forbindelse med oppslag i avisene uttalte ordfører Jan Dukene at han gjerne ville at alt kommer 

på bordet. Kontrollutvalget har etter dette mottatt flere henvendelser, deriblant vedlagte 

henvendelse fra Frank Rørvik. 

 

 

Saksopplysninger: 

Frank Rørvik har sendt en henvendelse vedrørende to ulike saker. 

 

Sak nr 1 dreier seg om en søknad om bygging av naust. Rørvik fikk avslag på bygging av 

naust/redskapsbu på 6 m2 hos fylkesmannen, mens en nabo har fått godkjent byggetillatelse til å 

bygge et båtnaust på 25 m2 med sprenging i fjell. Rørvik påstår derfor at det har foregått en 

forskjellsbehandling her.  

Nabo fikk innvilget dispensasjon fra kommunen for oppføring av båtbu 25.04.2005. 

Dispensasjonen ble frarådet av fylkesmannen i Aust-Agder 01.04.2005, men ikke påklagd av 

fylkesmannen. I et brev fra Fylkesmannen til kommunen 15.02.2006 vedrørende Rørviks søknad 

kommer det frem følgende informasjon om naboens båtbu: «Kommunen opplyser at det ble fattet 

vedtak i saken den 26.04.05 om å gi dispensasjon for oppføring av båtbu på gnr/bnr 89/9 

(sekretariatets forklaring: naboens båtbu). Fylkesmannen kan ikke se å ha mottatt vedtak i saken. 

Fylkesmannen har kontaktet Aust-Agder Fylkeskommune v/ regionalvirksomheten, som heller 

ikke kan se å ha mottatt vedtak i saken.» Det kan derfor se ut som at det har skjedd en 

saksbehandlingsfeil, men fylkesmannen har så vidt sekretariatet vet ikke påklaget vedtaket etter 

at de ble kjent med det. 

 

Rørvik fikk innvilget dispensasjon fra kommunen for oppføring av båtbu 01.02.2006 under gitte 

vilkår selv om dette ble sterkt frarådet av fylkesmannen og fylkeskommunen. Fylkesmannen 

valgte i dette tilfelle å påklage vedtaket, og krevde vedtaket omgjort 15.02.2006. Fylkesmannens 

klage ble tatt opp i kommunens planutvalg 05.12.2006 med følgende vedtak: «Planutvalget 

opprettholder byggesaksleders vedtak. Klagebehandlingen har ikke frambrakt nye momenter 

som tilsier at vedtaket bør omgjøres.» Kommunen holdt med andre ord på at Rørvik skulle få 

dispensasjon til å bygge. Fylkesmannens klage ble ikke tatt til følge, og fylkesmannen i Aust-

Agder oversendte derfor saken til Fornyings- og administrasjonsdepartementet for oppnevning 

av settefylkesmann i henhold til Miljøverndepartementets rundskriv T-6/96. Fylkesmannen i 

Telemark ble oppnevnt som settefylkesmann til å avgjøre klagen, og 12.04.2017 gjorde 

settefylkesmannen følgende vedtak: «Klagen tas til følge. Kommunens vedtak omgjøres da 
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kravet til «særlige grunner» ikke er oppfylt. Det er ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon 

for oppføring av ny redskapsbod slik det er søkt om, jf. pbl §7. Vedtaket er endelig og kan ikke 

påklages, jf. fvl §28.» Rørvik valgte å ta opp igjen saken, og sendte et brev til kommunen 

13.12.2011. Saken ble tatt opp i komite for teknikk, plan og natur 14.02.2012 med følgende 

vedtak: «Komite for Teknikk, plan og natur mener fremdeles at det burde vært gitt dispensasjon 

for dette tiltaket slik kommunen også gikk inn for i 2005. I ettertid er det også gitt tillatelse til et 

større fellesbryggeanlegg rett vedd siden av søkerens brygge, noe som ytterligere forsterker dette 

standpunktet. Før søker eventuelt oversendes saken til sivilombudsmannen vil komiteen be 

fylkesmannen vurdere saken på nytt, og gi en uttalelse om sakeen kan få et annet utfall dersom 

kommunen tar saken opp til fornyet behandling.» 

 

Fylkesmannen i Aust-Agder skrev så et brev til kommunen 08.03.2012, og skrev da følgende: 

«Ut fra ovennevnte vil tidligere argumentasjon i forhåndsuttalelse av 22.12.2005 og i klage av 

15.02.2006, særlig med tanke på landskapshensyn, nå i stor grad være svekket. Etter 

miljøvernavdelingens vurdering, vil det fortsatt være relevant å legge vekt op konsekvenshensyn. 

Det påpekes også at reguleringsplanen ikke åpner for oppføring av sjøboder, naust eller andre 

bygg innenfor områdene avsatt til småbåtanlegg (SS1-SS»), jf. reguleringsplanbestemmelsene 

pkt. 6.04.» Etter dette har det ikke skjedd mer i saken.  

 

Sak nr 2 dreier seg om en kommuneplan der bryggen til Rørvik er utelatt. Denne saken er også 

mange år gammel og skjedde i perioden 2010-2012. I følge Svein O. Dale, enhetsleder i plan, 

miljø og eiendom prøvde Rørvik å få med sjøboden i kommunedelplan for kystsonen. «… men 

dette var uaktuelt pga at sjøboden var planlagt i LNF. Kommunedelplanen omfattet kun områder 

som var definert som byggeområder i kommuneplanen fra før.» 

 

Rørvik poengterer i denne saken at en annen person fikk sin brygge med i kommuneplanen. 

Rørvik stiller igjen spørsmål ved om det har foregått en forskjellsbehandling. 

Sekretariatet har ikke rukket å spørre kommunen om denne bryggen var i et område som er 

definert som byggeområde. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget skal ha et systemfokus i sine saker. Dette innebærer riktignok ikke at kontrollutvalget 

ikke kan ha befatning med enkeltsaker, men at dette gjøres i forbindelse med en vurdering av det 

helhetlige systemet.  

I sak nr 1 så kan det se ut som at kommunen har hatt en ensartet praksis. Begge søknadene ble innvilget 

fra kommunens side, men en av søknadene ble påklaget av fylkesmannen. Det er vanskelig å se hvordan 

kommunen kan ha drevet forskjellsbehandling i disse sakene. 

 

Sak nr 2 gjelder en kommuneplan, og Enhetsleder Svein O. Dale har gode forklaringer på hvorfor 

bryggen ikke kom inn i denne kommuneplanen. 

 

Begge sakene skjedde for mange år siden. Mye kan ha forandret seg i kommunen over disse 

årene, og det kan bli vanskelig å finne tilbake til alle de forhold som har blitt tillagt vekt ved 

saksbehandling av enkeltsaker (ved vurdering av forskjellsbehandling i byggesaker). Det kan 

derfor bli gjort feil vurderinger når man skal se tilbake på enkeltsaker. Det samme vil også gjelde 

når man ser på årsaken til hvorfor enkelte områder ble en del av kommuneplanen og ikke. 

Politiske prioriteringer og skjønnsmessige vurderinger kan dessuten endre seg over tid og er 

vanskelige å etterprøve. 

Individualpreventive hensyn vil i tillegg bli mindre, i og med at byggesaksbehandleren som i sin 

tid avslo søknad om bygge av naust ikke lenger jobber i kommunen, og andre involverte kan ha 

endret stilling siden den gangen. Mange rutiner kan dessuten ha endret seg siden da.  



 

 13  

Det er dessuten mindre rimelig å stille eventuelle personer til ansvar så mange år etterpå. 

Strafferettslig kan også sakene være foreldet iht. straffeloven §86-89. 

 

 
Vedlegg:  

- Henvendelse fra Frank Rørvik datert 09.04.2019. 

- 2 Eposter fra Svein O. Dale datert 24.04.2019 

- Melding om vedtak i byggesak datert 26.04.2005 

- Søknad om dispensasjon for oppføring av båtbu datert 01.04.2005 

- Melding om vedtak i byggesak datert 01.02.2006 

- Tvedestrand kommune – klage frå fylkesmannen på kommunens vedtak datert 15.02.2006 

- Melding om vedtak datert 12.12.2006 

- Saksfremlegg klagesak i planutvalget 05.12.2006 datert 08.11.2006 

- Anke av klage fra fylkesmannen på kommunens vedtak datert 16.06.2006 

- Klage – oppføring av redskapsbod på brygge datert 12.04.2007 

- Oppføring av 6 m2 redskapsbod – søknad om dispensasjon datert 13.12.2011 

- Tvedestrand kommune – dispensasjon for oppføring av redskapsbod på brygge datert 08.03.2012 

- Saksfremstilling – oppføring redskapsbod datert 17.01.2012 

- Settefylkesmann – klage etter plan- og bygningsloven datert 22.01.2007  

 

 

Vedlegg til sak 
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18/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 for Tvedestrand kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/07974-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019 18/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse 

om Tvedestrand kommunes årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Tvedestrand kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av 

årsregnskapet. 

 

Tvedestrand kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 6 194 204 og et 

regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på kr 0. Investeringsregnskapet ble avsluttet med 

balanse mellom investeringsutgifter og finansiering. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til 

Tvedestrand kommune pr 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet pr. 

denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer om øvrige forhold som er uheldige, men 

som ikke er så alvorlige og vesentlige at de ble tatt med i revisjonsberetningen: 
- Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen. 

- Ved utgangen av 2018 utgjør kommunens lånegjeld knyttet til investeringer ca ¾ av kommunens 

driftsinntekter, og tilsier at en forholdsmessig stor andel av driftsinntektene vil måtte gå med til å 

dekke renter og avdrag i årene fremover. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 

årsmeldingen omhandler. 

Kontrollutvalget anbefaler at Tvedestrand kommunes årsregnskap 2018 godkjennes. 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kommuneloven § 77 nr. 4 jf. kontrollutvalgsforskriften § 6 pålegger kontrollutvalget et ansvar 

for å påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. 

 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi en 

uttalelse om kommunens årsregnskap før det vedtas, jf. kontrollutvalgsforskriften § 7. Uttalelsen 

skal avgis til kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at 



 

 15  

det kan tas hensyn til den før formannskapet avgir sin innstilling om årsregnskapet til 

kommunestyret. 

 

Kommuneloven § 78 nr. 5 sier at revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til 

kontrollutvalget. 

 

 

Saksopplysninger: 

Tvedestrand kommune har avlagt sitt årsregnskap og oversendt sin samlede årsberetning til 

revisor og kontrollutvalget. 

 

Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt revisors beretning datert 09.04.2019 og det er en ren 

revisjonsberetning. Dette betyr at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som 

krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Kontrollutvalget bør merke seg revisjonens kommentarer om øvrige forhold som er uheldige, 

men som ikke er så alvorlige og vesentlige at de ble tatt med i revisjonsberetningen: 

- Kontrollutvalget bør merke seg revisjonens omtale av premieavviket innen 

pensjonsordningen. 

- Ved utgangen av 2018 utgjør kommunens lånegjeld knyttet til investeringer ca ¾ av 

kommunens driftsinntekter, og tilsier at en forholdsmessig stor andel av driftsinntektene 

vil måtte gå med til å dekke renter og avdrag i årene fremover. 

 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken og økonomisjef Beate Petterson stiller i møtet for å presentere 

årsregnskap og årsberetning 2018 for Tvedestrand kommune.  

 

 
Vurdering fra sekretariatet: 

Aust-Agder Revisjon IKS la i kontrollutvalgets møte 26.9.2018 frem overordnet revisjonsstrategi 

for regnskapsåret 2018. Så langt sekretariatet kan se, har revisjonen fulgt opp intensjonene i den 

overordnede revisjonsstrategien for regnskapsåret 2018. 

 

 
Vedlegg:  

Regnskapsåret 2018 – revisors oppsummering 

Uavhengig revisors beretning 

Tvedestrand kommune – undertegnet regnskap 2018 

Årsberetning 2018 Tvedestrand kommune 

 

 

Vedlegg til sak 
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19/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering forvaltningsrevisjon 

 
Arkivsak-dok.  19/08635-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019 19/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra Aust-

Agder revisjon IKS for levering våren 2020.  

 

 
Bakgrunn for saken: 

Dette saksfremlegget benytter den nye kommuneloven som er vedtatt skal tre i kraft fra og med 

det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 

valgperioden 2019-2023. Dette fordi saken omhandler plan for forvaltningsrevisjon som ikke vil 

bli vedtatt før i neste valgperiode. 

 

Ifølge bestemmelsene om kontrollutvalgets virksomhet i kommunelovens kapittel 23 innebærer 

forvaltningsrevisjon: «å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.» 

 

Ifølge kommunelovens §23-3 er det et krav at kontrollutvalget skal utarbeide en plan som viser 

på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner: 

«Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på 

hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en 

risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 

kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 

 

 

Saksopplysninger: 

For å utarbeide gode planer som får frem hvilke områder i kommunen som bør kontrolleres, må 

det gjennomføres en risiko- og vesentlighetsvurdering (tidligere overordnet analyse) av 

kommunens virksomhet. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gi svar på hvilke områder det 

er knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å 

undersøke. Det er tradisjonelt revisjonen som gjennomfører risiko- og vesentlighetsvurderingen, 

og dette bør skje i tett samarbeid med kontrollutvalget og sekretariatet. Det er viktig at 
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kontrollutvalget er aktivt involvert i prosessen, spesielt når det gjelder vurdering og prioritering 

av prosjekt som skal gjennomføres i planperioden.  

Det er en fordel om det blir lagt til rette for en god prosess som sikrer at alle 

kontrollutvalgsmedlemmene deltar og får uttrykt sin mening. Det sittende kontrollutvalget har 

god kjennskap til kommunen, og derfor er det viktig at det sittende kontrollutvalget involveres i 

arbeidet med den overordnede analysen. Det legges opp til at kontrollutvalget i dette møte skal 

bestille risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra Aust-Agder revisjon IKS 

for levering våren 2020. Kontrollutvalget vil så i neste møte kunne gi sine innspill til planen. Det 

nye kontrollutvalget og kommunestyret vil så delta i det videre arbeidet med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen og etterhvert behandle plan for forvaltningsrevisjon for neste 

valgperiode våren 2020. 
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20/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering eierskapskontroll 

 
Arkivsak-dok.  19/08635-2 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019 20/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll fra Aust-Agder 

revisjon IKS for levering våren 2020. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Dette saksfremlegget benytter den nye kommuneloven som er vedtatt skal tre i kraft fra og med 

det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 

valgperioden 2019-2023. Dette fordi saken omhandler plan for eierskapskontroll som ikke vil bli 

vedtatt før i neste valgperiode. 

 

Ifølge bestemmelsene om kontrollutvalgets virksomhet i kommunelovens kapittel 23 innebærer 

eierskapskontroll: «å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.» 

 

Ifølge kommunelovens §23-4 er det et krav at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres: 

«Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 

kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 

 

 
Saksopplysninger: 

For å utarbeide gode planer som får frem hvilke eierskap som bør kontrolleres, må det 

gjennomføres en risiko- og vesentlighetsvurdering (tidligere overordnet analyse) av kommunens 

eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gi svar på hvilke eierskap det er knyttet størst 

risiko til, og hvilke eierskap det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Det er 

tradisjonelt revisjonen som gjennomfører risiko- og vesentlighetsvurderingen, og dette bør skje i 
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tett samarbeid med kontrollutvalget og sekretariatet. Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt 

involvert i prosessen, spesielt når det gjelder vurdering og prioritering av prosjekt som skal 

gjennomføres i planperioden.  

Det er en fordel om det blir lagt til rette for en god prosess som sikrer at alle 

kontrollutvalgsmedlemmene deltar og får uttrykt sin mening. Det sittende kontrollutvalget har 

god kjennskap til kommunen, og derfor er det viktig at det sittende kontrollutvalget involveres i 

arbeidet med den overordnede analysen. Det legges opp til at kontrollutvalget i dette møte skal 

bestille risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll fra Aust-Agder revisjon IKS for 

levering våren 2020. Kontrollutvalget vil så i neste møte kunne gi sine innspill til planen. Det 

nye kontrollutvalget og kommunestyret vil så delta i det videre arbeidet med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen og etterhvert behandle plan for eierskapskontroll for neste valgperiode 

våren 2020. 
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21/19 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon "Barneverntjenesten øst i Agder - 

del 2" i Tvedestrand 

 
Arkivsak-dok.  19/07502-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019 21/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen «Barneverntjenesten øst i Agder – del 2» tas til orientering. 
 

 

Bakgrunn for saken: 

Tvedestrand kontrollutvalg vedtok i møte 26.04.2016 plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 

for Tvedestrand kommune. I henhold til planen legger nå revisjonen frem prosjektplan for det 

andre forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barneverntjenesten øst i Agder - del 2». 

 

 
Saksopplysninger: 

Forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barneverntjenesten øst i Agder - del 2» 
bygger på den overordnede analysen Aust-Agder revisjon IKS har utført for Tvedestrand kommune. 

Denne ble behandlet av kontrollutvalget under sak 9/16. Det første forvaltningsprosjektet innen barnevern 

fokuserte på ressurser, organisering og styring knyttet til den nye organiseringen av barneverntjenesten i 

Østre Agder. Som et resultat av at den interkommunale barneverntjenesten nå er inne i sitt fjerde år i 

funksjon, anser revisjonen det som hensiktsmessig å se nærmere på del 2 av oppdraget iht. 

overordnet analyse (2015-2016), som omhandler tjenesteyting og kvalitet i barneverntjenesten. 
 

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen vil være å se nærmere på selve tjenesteytingen i det 

interkommunale barnevernet, og hvordan barneverntjenesten ivaretar de oppgaver som følger av lov 

og forskrift. 

Det vil være formålstjenlig å gjennomgå saksbehandling i prosessen fra barnevernet mottar 

bekymringsmelding, foretar en undersøkelse og frem til vedtak. Det vil også være hensiktsmessig å 

vurdere beslutningsprosesser, dokumentasjon i enkeltsaker, hensynet til barnets versjon og 

etterlevelse av saksbehandlingsregler for øvrig. Det er videre ønskelig å se på hvordan 

barneverntjenesten arbeider med oppfølging og tilsyn med fosterhjem, da kommunen etter 

barnevernloven er pliktig til å føre tilsyn med ethvert barn i fosterhjem. 

Forskrift om internkontroll i barnevernet stiller flere krav til dokumentasjon og arbeid i 

barneverntjenesten. Prosjektet vil på bakgrunn av dette undersøke hvordan Barneverntjenesten Øst i 

Agder jobber med å etterleve kravene til internkontroll ved å blant annet sikre god og tilstrekkelig 

kompetanse for å ivareta en forsvarlig tjeneste. 

 
Forvaltningsrevisjoner gjennomføres som ledd i kommunens egenkontroll, og planen viser til RSK 001, 

som er revisjonsstandarden for forvaltningsrevisjon. I forvaltningsrevisjon er ikke bare kontroll- men også 

læringsaspektet fremtredende. Formålet er definert i forhold til dette i vedlagte plan.  
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Aust-Agder revisjon IKS har gjennom forslaget til prosjektplan definert hva de ønsker å 

undersøke i forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder - del 2. Følgende 

problemstillinger er foreslått: 

 

Problemstilling 1: 
Utøver Barneverntjenesten Øst i Agder tilfredsstillende saksbehandling i henhold til formelle krav, i 

prosessen fra bekymringsmelding til vedtak?  

 

Problemstilling 2: 
Gjennomfører barneverntjenesten tilsyn med barn i fosterhjem i henhold til kravene i 

barnevernloven? 

  

Problemstilling 3: 
Ivaretar Barneverntjenesten Øst i Agder pliktene til internkontroll, med særskilt fokus på kravene 

knyttet til kompetanse?  
 

 

Forvaltningsrevisor vil stille i møtet for å legge frem forslaget og svare på spørsmål 

 

 
Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet anser problemstillingene og avgrensningene for å være i tråd med vedtatt plan for 

forvaltningsrevisjon.  

 

Siden Gjerstad er vertskommune for barnevernstjenesten, og dermed fullt ansvarlig for utøvelse 

av tjeneste, så anser vi det som mest hensiktsmessig at både prosjektplan og selve 

forvaltningsrevisjonsrapporten kun realitetsbehandles av kontrollutvalget i Gjerstad – men at 

kontrollutvalgene i Åmli, Tvedestrand, Vegårshei og Risør får prosjektplan samt rapporten til 

orientering. 

 

Gjerstad kontrollutvalg vil realitetsbehandle prosjektplanen 30.04.2019. 

 
Vedlegg:  

Prosjektplan– Barneverntjenesten øst i Agder - del 2. 

 

 

Vedlegg til sak 
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22/19 Orientering fra revisor 02.05.2019 

 
Arkivsak-dok.  18/13315-4 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019 22/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å 

holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen orienterer revisor 

kontrollutvalget gjennom året. 

 

 

Saksopplysninger: 

Aust-Agder revisjon IKS vil orientere om følgende i møte:  
1. Løpende revisjon 
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23/19 Eventuelt 02.05.2019 

 
Arkivsak-dok.  18/13316-4 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019 23/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 
 

Saksopplysninger: 
1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 09.04.2019 sak PS 14/19 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019. 

b. 09.04.2019 sak PS 26/19 Revisjon av Reglementet for politiske organer. 

 

2. Utgående/innkommende post: 

a. Henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 08.04.2019 vedr. behandling av påstander 

b. Henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 16.04.2019 vedr. søknad om fritak 

c. Sladdet henvendelse i hht offentlighetsloven §24 vedr. byggesak, verneplan m.m.  

 
3. Virksomhetsbesøk på Hestmyr avfallsanlegg avlyses. 

 

4. Neste møte: Kontrollutvalget har kanskje behov for et ekstra møte i Juni grunnet mange saker. 

Det bes derfor om at kontrollutvalgsmedlemmer tar med seg avtalebøker slik at ledig tidspunkt 

kan avtales. 

 

5. Eventuelt. 

 

 
Vedlegg:  

- Henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 08.04.2019 vedr. behandling av påstander. 

- Henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 16.04.2019 vedr. søknad om fritak. 

- Sladdet henvendelse i hht offentlighetsloven §24 vedr. byggesak, verneplan m.m.  

 

 

Vedlegg til sak 

 

 



 

 25  

 
 


