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Arkivsak-dok. 18/13313-22 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 28.05.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/13313-23 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 02.05.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 02.05.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019. 
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Møteprotokoll  
 

Tvedestrand kontrollutvalg 

 
Dato: 02.05.2019 kl. 9:00 
Sted: Møterommet 3. etg 
Arkivsak: 18/13313 
  
Til stede:  Svein Hansen (leder), Birger Eggen, Linn Zwilgmeyer, Gregert Gliddi, Liv 

Damsgård Tomter. 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Rådmann Jarle Bjørn Hanken 

Enhetsleder Svein O. Dale (Sak 15-17/19) 

Havneansvarlig Arne Thorvald Aanonsen (sak 16/19) 

Økonomisjef Beate Petterson (sak 18/19) 

Sander Haga Ask, Temark 

Daglig leder Kristian Fjellheim Bakke 

Hovedrevisor Merete Songedal Knutson 

Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud 
  
Protokollfører: Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
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Saker til behandling 
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Tvedestrand, 02.05.2019 

 

 

Svein Hansen       Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 02.05.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.03.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 28.03.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 28.03.2019 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

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

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 

Det foreslås en revisjon av byggesaker, men dette vurderes i senere sak. 

 

 

Votering 

Vedtatt med 4 (Hansen, Eggen, Zwilgmeyer og Gliddi) mot 1 stemme (Tomter). 

 

Vedtak  

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/19 Henvendelse vedrørende kommunale brygger i Tvedestrand 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019 16/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann vurderer flere ulike tiltak som kan iverksettes, deriblant tydeligere instrukser og 

bookingsystem for bruk av bryggene.  

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet av leder Svein Hansen: 

Kontrollutvalget ber rådmannen om å iverksette tiltak for å få ryddet opp i denne saken til 

beste for alle parter. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding i vårt møte i September d.å. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet av leder. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ber rådmannen om å iverksette tiltak for å få ryddet opp i denne saken til 

beste for alle parter. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding i vårt møte i September d.å. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/19 Henvendelse vedrørende byggesak og kommuneplan 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019 17/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak.  

 

 

Møtebehandling 

Det ble påpekt fra rådmann at saksbehandlingsfeilen i sak nr 1 ikke har påvirket Rørviks sak. 

I Sak 2 påpekte Dale at sjøboden ikke ble med i kommunedelplanen fordi den var planlagt i 

LNF. Dette sammenlignes med Mugaas sin sak med samme argument. 

 

Rørvik har tatt kontakt med kommunen for å få veiledning i hvordan de kan gå videre med 

saken, og kommunen bekrefter at de vil gi dette. 

 

Sekretariatet foreslår en forvaltningsrevisjon i byggesaker grunnet denne og flere andre 

henvendelser innen kommuneplan og byggesaker og prosjektplan bestilles til neste møte. 

Kontrollutvalget ønsker å vedta dette i en annen sak. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet av leder Svein Hansen: 

Sak 1 avvises, da kontrollutvalget ikke kan se at det har foregått en forskjellsbehandling fra 

kommunens side. 

I sak 2 tar kontrollutvalget til etterretning at det vil bli opprettet kontakt mellom 

administrasjon og Rørvik og vil ikke bli ytterligere behandlet fra kontrollutvalget side. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet av leder. 

 

 

Vedtak  

Sak 1 avvises, da kontrollutvalget ikke kan se at det har foregått en forskjellsbehandling fra 

kommunens side. 

I sak 2 tar kontrollutvalget til etterretning at det vil bli opprettet kontakt mellom 

administrasjon og Rørvik og vil ikke bli ytterligere behandlet fra kontrollutvalget side. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 for Tvedestrand kommune 

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 
Økonomisjef Beate Petterson og rådmann Jarle Bjørn Hanken la frem regnskap og årsberetning 2018, 

og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Aust-Agder revisjon IKS gikk kort gjennom revisors 

oppsummering og uavhengig revisors beretning.  
 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
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Vedtak  

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 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering forvaltningsrevisjon 

 
Behandlet av 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.  

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget ønsket å behandle denne saken todelt og diskuterte mulig 

forvaltningsrevisjon om plan og byggesak. 

 

Forslag til vedtak fremsatt av nestleder Birger Eggen: 

1. Kontrollutvalget bestiller to forvaltningsrevisjoner; Innen både Tvedestrandmodellen og 

plan og byggesaker for oppstart høsten 2019, og ber om en prosjektplan til neste møte med 

oversikt over kostnadsrammer.   

2. Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra 

Aust-Agder revisjon IKS for levering våren 2020. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet av nestleder. 

 

 

Vedtak  

1. Kontrollutvalget bestiller to forvaltningsrevisjoner; Innen både Tvedestrandmodellen og 

plan og byggesaker for oppstart høsten 2019, og ber om en prosjektplan til neste møte med 

oversikt over kostnadsrammer.   

2. Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra 

Aust-Agder revisjon IKS for levering våren 2020. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering eierskapskontroll 

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll fra Aust-

Agder revisjon IKS for levering våren 2020. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/19 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon "Barneverntjenesten øst i 

Agder - del 2" i Tvedestrand 

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 

Aust-Agder revisjon IKS beskrev kort gjennomføringen av prosjektet. Planen ble vedtatt slik 

den forelå Tirsdag 30.04.2019 i Gjerstad kontrollutvalg. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen «Barneverntjenesten øst i Agder – del 2» tas til orientering. 
 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/19 Orientering fra revisor 02.05.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019 22/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Aust-Agder revisjon IKS orienterte om følgende saker: 

- Regnskapsrevisjon 

- Løpende revisjon 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/19 Eventuelt 02.05.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019 23/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
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. 

Sekretariatet orienterte om hvordan henvendelsen ble fulgt opp. 

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

Sekretariatets anbefaling er at henvendelsen avvises og sendes tilbake til ordfører for 

vurdering i kommunestyret. Kontrollutvalget var enig i vurderingen. 

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

Sekretariatet orienterte om hvordan henvendelsen ble fulgt opp.  

 
3. Virksomhetsbesøk på Hestmyr avfallsanlegg avlyses. 

 

4. Neste møte: Kontrollutvalget har behov for et ekstra møte i Mai grunnet mange saker og tar 

derfor et ekstra møte Tirsdag 28.05.19 kl. 09.00. Linn Zwilgmeyer melder forfall til møtet, og 

vara innkalles. 

 
5. Eventuelt. Nestleder Birger Eggen sier det er fremsatt påstander i pressen om utilbøyelig 

oppførsel mot administrasjonen fra politikere. Rådmann sier det er lite av dette i Tvedestrand 

kommune. De gangene/den gangen det har skjedd blir det håndtert. Dette vil også bli tatt opp 

som tema i opplæring av nytt kommunestyre. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/09636-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Rapport for 1. tertial Tvedestrand kommune 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre 

egenkontrollen knyttet til at kommunenes økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven §77 punkt 7), vil det likevel være naturlig at 

kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året.  

 

Økonomisjef Beate Petterson er invitert til møtet for å orientere om kommunens økonomi pr. 1. tertial 

2019. Det gjøres oppmerksom på at saken skal til formannskapet 12. Juni. Tertialrapporten vil derfor 

muligens ikke være klar til møtet, men kontrollutvalget vil likevel kunne få en orientering om foreløpig 

status. 
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Arkivsak-dok. 19/09374-2 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 

 

 

 

 

 

Ansettelse av forretningsfører i Tvedestrand vekst 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget kan ikke se at det er grunnlag for ytterligere undersøkelser av saken på bakgrunn av 

fremlagt informasjon. Saken avsluttes derfor fra kontrollutvalgets side. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I forbindelse med oppslag i media har kontrollutvalget mottatt flere henvendelser fra innbyggere. Vedlagt 

saken følger en slik henvendelse som sekretariatet mottok 28. april. Avsender av henvendelsen 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 fremkommer det at personen hevder forretningsfører i Tvedestrand Vekst AS ble ansatt av 

politikerkollega uten utlysning og intervju. Personen hevder videre at dette kan være brudd på formelle 

regler for ansettelse.  

 

Det fremkommer av epost fra rådmann Jarle Bjørn Hanken: 

 

Styret i Tvedestrand Vekst AS ansatte senere samme år i sak 14/2009, 27.08.2009, Solveig Røvik 

som forretningsfører i 20% stilling i selskapet. I møteprotokollen står det følgende: 

 

«Styrets formann, etter sonderinger med kommunens administrasjon, anbefalte at Solveig Røvik 

ansettes som forretningsfører for selskapet, etter Mads Oppegaard: 

 

Vedtak: 

Solveig Røvik ansettes som forretningsfører for Tvedestrand Vekst AS i 20% stilling, med en årslønn 

på NOK 100.000,-. 

Forretningsføreren disponerer kontor i kommunens administrasjonsbygg. 

Styreformannen gis fullmakt til å fremforhandle og inngå avtale med Solveig Røvik.» 

Sekretariatet har snakket med den daværende styreformannen, som kan bekrefte dette. Han kunne fortelle 

at han muntlig sjekket noen kandidater før han landet på Røvik. Røvik var en godt kvalifisert person med 

riktig utdanning og arbeidserfaring. Dette fremkommer også av eposten fra rådmannen, hvor det står: 

«Styret vurderte, slik jeg husker det, Røvik til å være en god kandidat.  Hun var utdannet siviløkonom og 

hadde på ansettelsestidspunktet nærmere 25 års variert og relevant yrkeserfaring. Solveig Røvik var på 
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dette tidspunktet også kommunestyrerepresentant for KrF.» Som det står her var Røvik i KrF, og ble 

ansatt av styret i Tvedestrand Vekst AS, med styreformann Carl F. Bertelsen som på den tiden var 

kommunestyremedlem fra Høyre. Påstand om at hun ble ansatt av politikerkollega er derfor ikke korrekt. 

Den daværende styreformannen har dessuten over telefonen poengtert at han ikke hadde noen personlige 

eller økonomiske relasjoner til Røvik. Styret i selskapet bestod ellers av styremedlemmene Rolf Søraker, 

May Britt Lunde, Marianne Landaas og Jarle Bjørn Hanken.  

I kommunal sektor er det ikke et lovfestet krav til ekstern utlysning av ledige stillinger på samme måte 

som i statlig sektor, men gjennom kvalifikasjonsprinsippet fastslås det at den best kvalifiserte søkeren 

skal få tilbudet om den ledige stillingen. For at kvalifikasjonsprinsippet skal være ivaretatt må stillingen i 

de fleste tilfeller utlyses eksternt. 

Privat sektor derimot omfattes ikke av kvalifikasjonsprinsippet og står helt fritt til å utlyse stillinger og 

ansette. Privat sektor kan dermed velge å la være å utlyse en ledig stilling og heller kontakte relevante 

kandidater personlig. 

Tvedestrand Vekst AS er et aksjeselskap heleid av Tvedestrand kommune. Tvedestrand Vekst AS følger 

derfor aksjeloven. Kvalifikasjonsprinsippet er tariffestet. Et aksjeselskap omfattes vanligvis ikke av 

«organ for stat eller kommune» i fvl. loven §1, og da vil heller ikke kvalifikasjonsprinsippet gjelde. 

Tvedestrand Vekst AS er et selskap som driver med næringsvirksomhet, og er derfor ikke et av unntakene 

slik kontrollutvalgssekretariatet vurderer det. Rådmann skriver i sin epost «Avslutningsvis vil jeg 

bemerke at dette var en ansettelse i et aksjeselskap, og da er det styret som har ansettelsesmyndighet ift. 

daglig leder. I et aksjeselskap er det som kjent ikke noen formelle krav til hvordan ansettelser skal skje 

eller pålagte restriksjoner knyttet til hvem som skal ansettes.» 

 

Det finnes heller ikke en kommunal tariffavtale som selskapet er bundet av og som stiller krav til ekstern 

utlysning.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgssekretariatet kan ikke se at det er grunnlag for ytterligere undersøkelser av saken på 

bakgrunn av den informasjonen som er innhentet. Tvedestrand vekst er ikke bundet av 

kvalifikasjonsprinsippet, og har anledning til å ansette forretningsfører uten utlysning. 

Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget å avslutte saken. 

 

 

Vedlegg:  

- Varsel fra anonym person. 

- Orientering fra rådmann Jarle Bjørn Hanken. 
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Fra: Hanken, Jarle Bjørn <Jarle.Bjorn.Hanken@tvedestrand.kommune.no> 
Sendt: 8. mai 2019 13:10 
Til: Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
Emne: Ad Tvedestrand Vekst AS 
 
Hei jeg viser til din forespørsel knyttet til ansettelse av forretningsfører i Tvedestrand Vekst AS. 
 
Jeg satt i styret for selskapet i den aktuelle tiden og var med på ansettelsen. Dette er ti år tilbake i tid, 
og jeg uttaler meg kun på egne vegne på bakgrunn av det jeg har tatt vare på av møteprotokoller og 
det jeg husker. Jeg har ikke hatt kontakt med styreleder eller noen av de andre i styret i denne 
forbindelse. For å få mer detaljer/ytterligere informasjon anbefales det å kontakte daværende 
styreleder Carl F. Bertelsen. 
 
Her er det jeg kan bidra med av bakgrunns-info: 
 

 Styret i Tvedestrand Vekst AS behandlet i sak 10/2009, 29.04.2009, en sak om framtidig 

organisering og drift av selskapet. Daværende daglig leder i selskapet, som også var næringssjef i 

kommunen, gikk i denne perioden av med pensjon. Styret uttalte at det var en fordel om en 

kunne finne en i kommunens administrasjon som kunne leies inn til dette formålet. 

Undertegnede, som også var rådmann, ble bedt om å undersøke hva som var mulig.  

En slik løsning fikk en ikke til. Hvis jeg ikke husker feil ble næringssjefsstillingen rasjonalisert bort i 

sin daværende funksjon, og å videreføre denne modellen var dermed ikke aktuelt. Andre aktuelle 

kandidater kom tydeligvis heller ikke opp på bordet. 

 Styret i Tvedestrand Vekst AS ansatte senere samme år i sak 14/2009, 27.08.2009, Solveig Røvik 

som forretningsfører i 20% stilling i selskapet. I møteprotokollen står det følgende: 

 

«Styrets formann, etter sonderinger med kommunens administrasjon, anbefalte at Solveig Røvik 

ansettes som forretningsfører for selskapet, etter Mads Oppegaard: 

 

Vedtak: 

Solveig Røvik ansettes som forretningsfører for Tvedestrand Vekst AS i 20% stilling, med en 

årslønn på NOK 100.000,-. 

Forretningsføreren disponerer kontor i kommunens administrasjonsbygg. 

Styreformannen gis fullmakt til å fremforhandle og inngå avtale med Solveig Røvik.» 

Styret vurderte, slik jeg husker det, Røvik til å være en god kandidat. Hun var utdannet 
siviløkonom og hadde på ansettelsestidspunktet nærmere 25 års variert og relevant 
yrkeserfaring.  
Solveig Røvik var på dette tidspunktet også kommunestyrerepresentant for KrF.  
 
Hvilken dialog og prosess det hadde vært mellom styreformann og Røvik, evt. også med andre 
mulige kandidater, går ikke fram av protokollen. For å få nærmere info om dette anbefales det å 
ta kontakt med daværende styreformann. 
 
Rent praktisk ble det avtalt at kommunen skulle teknisk lønnsutbetaler mot full refusjon fra 

Tvedestrand Vekst AS. Denne ordningen eksisterer fortsatt. Tilsvarende ordning har vi også for 
forretningsfører for Furøya IKS 

 

 Styret i selskapet bestod den gangen av Carl F. Bertelsen (styreformann), og Rolf Søraker, May 

Britt Lunde, Marianne Landaas og Jarle Bjørn Hanken (styremedlemmer). Carl F. Bertelsen var 

samtidig kommunestyremedlem for Høyre. 
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Jarle Bjørn Hanken var rådmann. De tre andre styremedlemmene, Søraker, Lunde og Landaas, 

hadde på dette tidspunktet ingen politiske verv eller ansettelsesforhold i kommunen. Landaas 

hadde etter protokollen forfall til det møtet hvor Røvik ble ansatt. 

 
Avslutningsvis vil jeg bemerke at dette var en ansettelse i et aksjeselskap, og da er det styret som har 
ansettelsesmyndighet ift. daglig leder. I et aksjeselskap er det som kjent ikke noen formelle krav til 
hvordan ansettelser skal skje eller pålagte restriksjoner knyttet til hvem som skal ansettes.  
 
 
Mvh 
 
Jarle Bjørn Hanken 
Rådmann 
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Arkivsak-dok. 19/10101-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Plan for forvaltningsrevisjon plan- og byggesaksbehandling 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «plan- og byggesaksbehandling – rutiner og praksis» blir 

vedtatt slik den foreligger med forbehold om finansiering. 

 

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget blir tildelt en tilleggsbevilgning på i størrelsesorden kr. 300.000,- for 2019.  

Budsjettrammen skal dekke forvaltningsrevisjonsprosjektet «plan- og byggesaksbehandling – rutiner og 

praksis». 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har den siste tiden fått flere henvendelser som dreier seg om plan- og byggesaker og 

tvedestrandmodellen. Kontrollutvalget gjorde i sitt møte 02.05.2019 sak 19/19 følgende vedtak: 

«Kontrollutvalget bestiller to forvaltningsrevisjoner; Innen både Tvedestrandmodellen og plan og 

byggesaker for oppstart høsten 2019, og ber om en prosjektplan til neste møte med oversikt over 

kostnadsrammer.» Aust-Agder Revisjon IKS ser at bestillingen kan gjøres som én 

forvaltningsrevisjon som tar utgangspunkt i plan- og byggesaksbehandling, med et spesielt fokus på 

saker tilknyttet Tvedestrandsmodellen. Det er denne prosjektplanen som nå legges frem for behandling. 

 

Saksopplysninger: 
For at kontrollutvalget skal være sikker på at revisjonen innretter forvaltningsrevisjonsprosjektet i tråd 

med det som er ønsket å finne ut av, har revisjonen lagt frem en plan for prosjektet.  

 

Aust-Agder revisjon IKS foreslår å gå nærmere inn på et utvalg enkeltsaker i plan- og 

byggesaksbehandlingen i Tvedestrand kommune. En gjennomgang av saker som går inn under 

Tvedestrandmodellen kan gjennomføres i sammenheng med dette.  

 

Aust-Agder revisjon IKS skriver selv i prosjektplanen: 

«Forvaltningsrevisjonen vil med bakgrunn i formelle krav og forventninger innen forvaltningsområdet, 

søke svar på om kommunens saksbehandlings- og internkontrollrutiner er tilfredsstillende og om disse 

oppleves tilstrekkelige for å sikre en forsvarlig saksbehandling. I dette ligger også en vurdering av 

eksisterende prosesser og tiltak som skal danne grunnlag for å sikre likebehandling. Videre omfattes 

opplæring og tilrettelegging for refleksjon omkring kommunens etiske retningslinjer, rutiner for 

habilitetsvurderinger, samt kjennskap til kommunens rutiner for varsling.  



26/19 Plan for forvaltningsrevisjon plan- og byggesaksbehandling - 19/10101-1 Plan for forvaltningsrevisjon plan- og byggesaksbehandling : Plan for forvaltningsrevisjon plan- og byggesaksbehandling

 

  
2 

For å kunne beskrive om de foreliggende rutinene anvendes, vil forvaltningsprosjektet gjennomgå et 

utvalg saker og kontrollere disse opp mot de rutiner og retningslinjer som foreligger. I denne 

forvaltningsrevisjonen vil hensikten være å kontrollere om kommunens egne rutiner og praksis er i tråd 

med gitte føringer, og om disse bidrar til å sikre uavhengighet, likebehandling og nødvendig 

etterprøvbarhet.» 

 

Revisjonen legger nå frem et forslag til prosjektplan, der de har definert følgende problemstillinger: 

 

1. Hvordan har Tvedestrand kommune organisert saksbehandlingen innen plan- og byggesak og er det 

etablert tilfredsstillende internkontroll knyttet til dette?  

 

2. Har kommunen en tilfredsstillende saksbehandlingspraksis innen plan- og byggesaksforvaltning knyttet 

til saker som er behandlet etter Tvedestrandsmodellen, herunder rutiner som sikrer krav til 

dokumentasjon og likebehandling?  

 

3. Er kommunens etiske retningslinjer tilstrekkelig implementert blant politikere og ansatte som er 

involvert i plan- og byggesaksprosesser og i hvilken grad etterleves disse?  

 

Revisjonskriteriene vil blant annet være saksbehandlingsregler i plan- og bygningsloven, interne rutiner 

og rammeverk for Tvedestrand kommune, COSO-rapporten (Internkontroll – et integrert rammeverk) og 

KS rammeverk om internkontroll. 

 

Aust-Agder Revisjon IKS vil presentere planen i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet vurderer planen å være i tråd med diskusjonene i forrige kontrollutvalgsmøte.  

 

Prosjektet anslås å bli påbegynt høsten 2019 og ferdigstilt i løpet første halvår av 2020. Tidsbruken anslås 

til inntil 375 timer. Ressursanslaget baserer seg på to forvaltningsrevisorer á 150 timer, og 

oppdragsansvarlig 75 timer. Aust-Agder revisjon IKS legger til grunn en timepris på kr. 800.  

Ettersom Tvedestrand kommune har brukt opp sine ressurser til forvaltningsrevisjon i denne 

planperioden, må forvaltningsrevisjonen finansieres gjennom en direkte tilleggsbevilgning i 2019.  
Det er følgelig nødvendig at kontrollutvalget ber kommunestyret om en tilleggsbevilgning på i 

størrelsesorden kr. 300.000,- for 2019. 

 

Vedlegg:  

Plan- og byggesaksbehandling – rutiner og praksis. 
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FOR KONTROLLUTVALGET I TVEDESTRAND KOMMUNE 
PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET:  

Plan- og 
byggesaksbehandling – 
rutiner og praksis 
AUST-AGDER REVISJON IKS, MAI 2019  
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INNLEDNING  

I henhold til RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon, skal det for et hvert 

forvaltningsrevisjonsprosjekt utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet.  

Planen skal redegjøre for prosjektets målsetning, problemstillinger, metodebruk og 

revisjonskriterier, eller grunnlaget for disse. Prosjektplanen skal også omfatte planlagt tids- og 

ressursbruk, inklusive bruk av eventuell ekstern bistand.  

 

BAKGRUNN:  

Ved bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon, i møte 2. mai 

2019, bestilte kontrollutvalget to forvaltningsrevisjoner. Fra vedtaket fremgår følgende:  

Kontrollutvalget bestiller to forvaltningsrevisjoner; innen både Tvedestrandmodellen 

og plan og byggesaker for oppstart høsten 2019, og ber om en prosjektplan til neste 

møte med oversikt over kostnadsrammer. 

Aust-Agder Revisjon IKS ser at bestillingen kan gjøres som én forvaltningsrevisjon som tar 

utgangspunkt i plan- og byggesaksbehandling, med et spesielt fokus på saker tilknyttet 

Tvedestrandsmodellen. Tvedestrandsmodellen er en kommunedelplan for kystsonens 

byggeområder, og ble vedtatt i 2012. Modellen er et samarbeid mellom fylkesmannen og 

Tvedestrand kommune.  

Kontrollutvalgets diskusjoner og betraktninger gjør det naturlig å gå nærmere inn på et utvalg 

enkeltsaker i plan- og byggesaksbehandlingen i Tvedestrand kommune. En gjennomgang av 

saker som går inn under Tvedestrandsmodellen kan gjennomføres i sammenheng med dette. 

Plan- og byggesaksbehandling er et kommunalt forvaltningsområde som i nasjonal 

sammenheng har vist seg å være et forvaltningsområde som kan være risikoutsatt både med 

tanke på likebehandling, men også med hensyn til etterprøvbarhet.  

 

FORMÅL  

Forvaltningsrevisjonen vil med bakgrunn i formelle krav og forventninger innen 

forvaltningsområdet, søke svar på om kommunens saksbehandlings- og internkontrollrutiner 

er tilfredsstillende og om disse oppleves tilstrekkelige for å sikre en forsvarlig 

saksbehandling. I dette ligger også en vurdering av eksisterende prosesser og tiltak som skal 

danne grunnlag for å sikre likebehandling. Videre omfattes opplæring og tilrettelegging for 

refleksjon omkring kommunens etiske retningslinjer, rutiner for habilitetsvurderinger, samt 

kjennskap til kommunens rutiner for varsling.  

For å kunne beskrive om de foreliggende rutinene anvendes, vil forvaltningsprosjektet 

gjennomgå et utvalg saker og kontrollere disse opp mot de rutiner og retningslinjer som 

foreligger. I denne forvaltningsrevisjonen vil hensikten være å kontrollere om kommunens 

egne rutiner og praksis er i tråd med gitte føringer, og om disse bidrar til å sikre uavhengighet, 

likebehandling og nødvendig etterprøvbarhet.   
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PROBLEMSTILLINGER 

1. Hvordan har Tvedestrand kommune organisert saksbehandlingen innen plan- og 

byggesak og er det etablert tilfredsstillende internkontroll knyttet til dette? 

 

2. Har kommunen en tilfredsstillende saksbehandlingspraksis innen plan- og 

byggesaksforvaltning knyttet til saker som er behandlet etter Tvedestrandsmodellen, 

herunder rutiner som sikrer krav til dokumentasjon og likebehandling? 

 

3. Er kommunens etiske retningslinjer tilstrekkelig implementert blant politikere og ansatte 

som er involvert i plan- og byggesaksprosesser og i hvilken grad etterleves disse? 

 

REVISJONSKRITERIER  

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet 

skal revideres og vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene knyttet til dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet vil blant annet være: 

- Saksbehandlingsregler i plan- og bygningsloven  

- Interne rutiner og rammeverk for Tvedestrand kommune 

- COSO - Internkontroll – et integrert rammeverk1  

- KS rammeverk om internkontroll – Rådmannens internkontroll. Orden i eget hus 

 

GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING:  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved Camilla Eriksrud, 

forvaltningsrevisor Magnus Solsvik, med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig 

forvaltningsrevisor for prosjektet.  

Det metodiske arbeidet vil ta utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming gjennom intervjuer med 

sentrale nøkkelpersoner innenfor forvaltningsområdet plan- og byggesak i Tvedestrand 

kommune. Det vil videre være hensiktsmessig med en dokumentanalyse av sentrale 

rutinebeskrivelser, styringsdokumenter og annen relevant dokumentasjon innenfor 

forvaltningsområdet.  

For å besvare problemstilling 2 vil det være aktuelt å se på et utvalg enkeltsaker. Disse vil bli 

målt opp mot formelle krav og forventninger. Det vil her gjøres en gjennomgang av saker 

tilknyttet Tvedestrandsmodellen, og eventuelt sees på praksis rundt bruk av denne modellen i 

saksbehandlingen.  

 

 

 

                                                           
1 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
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RESSURSER OG TIDSPLAN:  

Prosjektet anslås å bli påbegynt høsten 2019 og ferdigstilt i løpet første halvår av 2020. 

Tidsbruken anslås til inntil 375 timer. Ressursanslaget baserer seg på to forvaltningsrevisorer 

á 150 timer, og oppdragsansvarlig 75 timer. Vi legger til grunn en timepris på kr. 800.  

Ettersom Tvedestrand kommune har brukt opp sine ressurser til forvaltningsrevisjon i denne 

planperioden, må forvaltningsrevisjonen finansieres gjennom en direkte tilleggsbevilgning i 

2019. 

 

Arendal, 16. mai 2019 

 

Kristian Fjellheim Bakke 

Ansvarlig forvaltningsrevisor 
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Arkivsak-dok. 18/13315-7 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 28.05.2019 

 

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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Arkivsak-dok. 18/13316-9 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 28.05.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

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

a. 14.05.2019 

i. PS 35/19 Årsberetning for Tvedestrand kommune 2018 

ii. PS 36/19 Årsregnskap for Tvedestrand kommune 2018 

iii. PS 37/19 Tvedestrand kontrollutvalg – Årsmelding 2018 

iv. PS 47/19 Referatsaker: 

1. Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 28.032019 

2. Saksutskrift – Arbeidstilsynets og kommunelegens tilsyn med 

Tvedestrand barneskole 

3. Saksprotokoll KU-TVE 28032019, Sak 8-19, Arbeidstilsynets og 

kommunelegens tilsyn med Tvedestrand barneskole 

4. Saksutskrift – Fylkesmannens tilsyn med oppfølging av barn med 

psykiske vansker 

5. Saksprotokoll KU-TVE, 28032019, Sak 7_19, Fylkesmannens tilsyn 

med oppfølging av barn med psykiske vansker 

 

2. Utgående/innkommende post: 

a. Henvendelse vedrørende byggesak knyttet til kommunedelplan 2011. 

 

3. Neste møte: 12.09.2019 kl. 09.00 

 

4. Eventuelt 

 

 

Vedlegg:  

- Henvendelse vedrørende byggesak knyttet til kommunedelplan 2011. 
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 Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 Temark 

 (Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS) 

          Oslo/ Borøy 25/4-19 

 

 

 Brennvika, en kontroversiell byggesak med flere ubesvarte spørsmål 
knyttet til Kommunedelplan 2011 

  

 Det har i senere tid vært en del skriverier i Tvedestrandsposten angående kameraderi 
og habilitet blant politikere i kommunen. I den anledning refererer Ordfører i 
Tvedestrandsposten 16.04.19 følgende vedr Kommunedelplan i 2011: «Ingen 
områder med status LNF ble på dette tidspunktet innlemmet i planen. De 46 
kystområdene der politikerne vedtok å lempe på restriksjoner for mindre 
byggetillatelser, var såkalte «gule» områder- altså områder som er regulert til 
byggeområder» 

  I Kommunedelplanen for kystsone areal, inngikk 46 «gule» (ref ordfører) men det var 
ett unntak som var «grønt». Unntaket var KDP 18 Brennvika, der størstedelen av 
arealet lå i 100 m beltet, merket LNF.  

 Vi ønsker på bakgrunn av dette, og ordførerens generelle oppfordring om å sende inn 
denne type saker, å få svar fra Kontrollutvalget på om kommunens egne retningslinjer 
og god forvaltningsskikk er fulgt i denne saken. 

 

 Sentrale spørsmål vi ønsker besvart, knyttet til Kommunedelplan for 
Kystsonens byggeområder 2011-2023 

1. Ifølge Kommunedelplanen 2011-23 punkt 5, Differensierte byggegrenser mot sjø, var 
hovedregel at alle tiltak skulle kunne karakteriseres som fortetning i eksisterende 
bebyggelse.  

«Slik bebyggelse defineres som områder der innbyrdes avstand mellom bygninger er 
mindre enn 50 m...., og i tillegg ikke legges nærmere sjø enn 100 m dersom 
utbygging kommer i konflikt med ett eller flere forhold; bla. utvidelse av ett område, 
uberørt natur, kulturlandskap og kulturminner. I tillegg, «Ved fastsetting av 
byggegrensene, skal fordelen med tiltakene vurderes til å være større enn ulempene» 
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2. Dette leder oss over til søknad om endringer av formål i kommuneplanens arealdel 
juli 2010/ revidert des. 2010. Her ber utbygger om avsetning til boligfelt på inntil 10 
eneboliger. Det argumenteres for at utbyggingsområdet «ligger så nært til 
eksisterende bomiljø i Borøykilen og til tomt som er regulert til fremtidige boliger, at 
det er riktig å si at det er lokalisert til eksisterende tettsted».  Mrk.1 Tettstedet det 
refereres til er KDP 17 Borøykilen, og «fremtidige boliger» er to bakenforliggende 
eneboliger, enda ikke bygget. I bakkant av dette, høyt opp i terrenget, var planen et 
felt med 9 terrengtilpassede eneboliger. 

Ref punkt 7, Områdevise konsekvensutredninger: For Brennvika (KDP 18) er det 
utredet en konsekvensutredning. Her heter det at «Utbyggingen berører ikke 
Borøykilveien direkte og boligene og kulturminnene langs veien vil bestå som i dag».   

 

 
3. I samme kommunedelplan 2011, og arbeidet med differensierte byggegrenser, ble 

hele KDP17 Borøykilen definert med hensynsoner. Ref punkt 7.2. Delområder 
endret fra byggeformål tl LNF-R.  Naturlige boligområder ble omgjort til LNF (totalt 60 
da), utenfor 100 beltet nord for og langs Borøykilveien (H560). Som eksempel kan 
nevnes en teig til 75/9, ideell boligtomt i naturlig infrastruktur og fortetning med 
eksisterende bebyggelse.   
Ref. planen; «Basert på en faglig vurdering er det enkelte områder som bør utgå som 
bygge områder».  
 

• Hvorfor ble ikke denne regelen fulgt? 

• Hvordan kunne areal for sjønær feltutbygging, der ca 69 pst ligger i 
100 m beltet, bli omgjort og inngå i ny Kommunedelplan med 
fastsettelse av byggegrenser, uten at PBL paragraf 1-8.1 «særlige 
hensyn til natur-og kulturmiljø» ble ivaretatt?  

• Hvorfor valgte kommunen å pakke denne kontroversielle omgjøringen 
fra LNF til bolig/ utbyggingssaken inn i Kommunedelplanen?    

• Hvordan kunne kommunen konsekvensutrede Brennvika, KDP 18, ved 
å bagatellisere hensyn til kulturmiljøet i KDP 17, Borøykilen, når 
hovedargumentet for å bygge ut KDP 18 er fortetningen mot 
Borøykilen?  

Sammenhengen er så opplagt, at det kan kalles en bevisst 
underkommunikasjon.  

• Kan det forsvares at et av kystens mest autentiske kulturperler skal 
forringes uten forsvarlig og lovbestemt saksbehandling?  

• Finnes det en faglig begrunnelse for hvert område/ teig (ref eks 
75/9), eller er dette en konsekvens av utligning med Brennvika, som 
fikk +14 da byggeareal?  
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4. Ifølge Kommunedelplanen fungerte Planutvalget som styringsgruppe i prosjektet med 

Differensierte byggegrenser og fikk det politiske ansvaret for å arbeide frem utkast for 
Kommunedelplanen. Vi vet at far/ svigerfar til utbygger, som sentral ressurs i 
kommunen, meldte seg inhabil i beslutning av denne saken.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Grunneiere og beboere i Borøykilen 

Pål og Stephania Apall 

Annik Apall Austad og Joar Austad 

Georg og Luana Karvel 

Thora Kollenborg 

Per Martin Solvang 

Haldis Karvel 

Jorun Kinck Kolstad 

Kirsti og Jens Kollenborg 

Marianne Johnsen og Christian Berggrav  

 

 

• Men med bakgrunn i sakens spesielle historie og referanse til 
god forvaltnings skikk ihht Forvaltningslovens paragraf 6, ber vi om 
en nærmere undersøkelse vedr mulig involvering i sakens 
forberedelser, herunder bidrag/ tilretteleggelse av det faktiske 
grunnlaget for avgjørelsene.  
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