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Arendal, 21.05.2019 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Svein Hansen 

 

 

Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av møteinnkalling 28.05.2019 

 
Arkivsak-dok.  18/13313-22 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

4/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 02.05.2019 

 
Arkivsak-dok.  18/13313-23 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 02.05.2019 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 02.05.2019. 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

24/19 Rapport for 1. tertial Tvedestrand kommune 2019 

 
Arkivsak-dok.  19/09636-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 24/19 

 

 

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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25/19 Ansettelse av forretningsfører i Tvedestrand vekst 

 
Arkivsak-dok.  19/09374-2 

Arkivkode.  41  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang  Møtedato  Saksnr  

1 Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 25/19  

 

 

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 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 
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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. 

 

 

Vedlegg til sak 
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26/19 Plan for forvaltningsrevisjon plan- og byggesaksbehandling 

 
Arkivsak-dok.  19/10101-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr  

1 Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 26/19 

 

 

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.  

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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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. 

 

 

Vedlegg til sak 
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27/19 Orientering fra revisor 28.05.2019 

 
Arkivsak-dok.  18/13315-7 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 27/19 

 

 

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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28/19 Eventuelt 28.05.2019 

 
Arkivsak-dok.  18/13316-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019 28/19 

 

 

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. 

 

 

Vedlegg til sak 

 
 


