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Møteinnkalling 

5/19 Godkjenning av møteinnkalling 13.09.2019 

 
Arkivsak-dok.  18/13313-30 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

5/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.05.2019 

 
Arkivsak-dok.  18/13313-31 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 28.05.2019 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 28.05.2019. 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

29/19 Oppfølging av tilsyn med Tvedestrand barneskole 

 
Arkivsak-dok.  18/13318-9 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 29/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om ny orientering om et år.  

 

 
Bakgrunn for saken: 
Tvedestrand kontrollutvalg tok i sak 33/18 den 29.11.2018 opp følgende sak under eventuelt punkt 4b: 

«Toalett- og garderobeforholdene (herunder dusj) ved Tvedestrand skole: Kontrollutvalgsleder spør om 

det har skjedd et brudd på regelverket. Kontrollutvalget ber administrasjonen svare på dette neste møte.»  

Saken ble tatt opp på nytt 24.01.2019, og kontrollutvalget fikk da en orientering av rådmann 

Jarle Bjørn Hanken og avd.ing. Arne Th. Aanonsen om kommunelegens og Arbeidstilsynets 

kontroller. Kontrollutvalget ba om å få begge rapporter når disse forelå, og gjorde følgende 

vedtak: «Saken tas til foreløpig orientering. Kontrollutvalget forventer at kommunelegens avvik 

blir lukket innenfor kommunelegens frister.» 

 

Kontrollutvalget fikk begge rapportene i kontrollutvalgsmøte 28.03.2019. Det ble da orientert 

om at kommunelegen har rapportert om flere merknader og avvik, mens Arbeidstilsynet har gitt 

flere pålegg. Kontrollutvalget gjorde da følgende vedtak: «Saken tas til foreløpig orientering. 

Kontrollutvalget ber om ny orientering på første møte etter sommerferien.» 

 

Saksopplysninger: 

Kommunelegens tilsyn 

Kommunelegen i Tvedestrand kommune foretok et tilsyn på Tvedestrand barneskole 14. 

Desember 2018. Tema for tilsynet var barneskolens oppfølging av forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler m.v. Rapporten omfattet merknader og avvik i virksomheten.  

 

Avvik defineres som brudd på lov eller forskrift. Merknad defineres som forhold der det ikke er 

brudd på lov eller forskrift, men der det finnes grunn til å påpeke behov for forbedring. 

 

Kommunelegen rapporterte følgende merknader og avvik: 

 

Merknader: 
1. Trange garderobeforhold og nedslitte toaletter i C-bygget 

2. Mange av ventilasjonslukene i klasserommene var delvis tildekket. 

3. Funksjonshemmedes behov blir ivaretatt, men i B- og C-bygget samt i gymsal kunne lokalene 

vært utformet og innredet slik at den funksjonshemmede enklere kan komme seg til/fra klasserom 

og toalett. 
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4. Generelt er det et etterslep av det kontinuerlige vedlikeholdet, herunder vinduer som ikke lar seg 

lukke skikkelig, sprukne fliser på toaletter, vegger som trenger maling, skader på yttervegger i C-

bygget, skader på gjerde og skader på utendørs sittebenker. Synlig jordslag i tak/vegg i gymsalen 

og på guttedusjen i gymsalen. 

 

Avvik: 
1. Det er mangelfull internkontroll, jmf forskriftens §4. Leder av virksomheten har ansvar for å 

påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de 

pålegg som kommunen til enhver tid gir. Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et 

internkontrollsystem. 

Det er ikke tilstrekkelige systematiske tiltak som sikrer og dokumenterer hvordan skolen drives i 

samsvar med forskriftens bestemmelser. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i 

administrative prosedyrer. 

2. Vedlikeholdsplanen blir ikke oppdatert fordi feil og mangler som oppstår ikke blir meldt til 

vedlikeholdsansvarlig på en systematisk måte, jmf forskriftens §13. Teknisk anlegg blir 

vedlikeholdt etter behov og §7. Generelle krav. 

3. Jmf forskriftens §19 Inneklima/luftkvalitet, §20 Belysning og §21 Lydforhold skal barneskolen ha 

tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet, belysning og lydforhold og jmf §4. Ansvar. 

Internkontroll, skal det forefinnes systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at 

barneskolen har tilfredsstillende inneklima/luftkvalitet.  

Barneskolen kan ikke dokumentere et tilfredsstillende inneklima i aktuelle bygg gjennom nyere 

objektive målinger og har ingen plan for systematisk inneklimakartlegging. 

 

 

Arbeidstilsynets tilsyn 

Arbeidstilsynet hadde tilsyn på Tvedestrand skole 10.01.2019. Hensikten med tilsynet var å føre 

tilsyn med de ansattes fysiske arbeidsmiljø etter at de hadde mottatt flere tips. Tvedestrand 

kommune mottok 31.01.2019 et brev med varsel om pålegg, og 27.02.2019 mottok kommunen et 

vedtak om pålegg.  

 

Arbeidstilsynet har gitt følgende pålegg: 

 
1. Pålegg – Inneklima – Kartlegging og risikovurdering: 

Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere inneklima og luftkvalitet i arbeidslokalene i 

virksomheten. Verneombud/ansattes representant skal medvirke. 

 
2. Pålegg – Inneklima – tiltak og plan: 

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å fjerne eller redusere forhold som 

kan føre 

til helseproblemer på grunn av dårlig inneklima. Tiltak og/eller plan skal utarbeides i samarbeid 

med 

verneombudet/ansattes representant. 

 
3. Pålegg – Inneklima – fuktskader – rutine: 

Arbeidsgiver skal iverksette rutine for å avdekke og sanere fukt- og råteskader i arbeidslokalene. 

Rutinen 

skal utarbeides i samarbeid med verneombud/ansattes representant. 

 
4. Pålegg – Arbeidsplasser og arbeidslokaler – garderober: 

Arbeidsgiver skal sørge for tilfredsstillende garderober for kvinner og menn. 

Verneombud/ansattes representant skal medvirke. 
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5. Pålegg – Arbeidsplasser og arbeidslokaler – gulvareal: 

Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidsplasser har et gulvareal som er så stort at det blir 

tilstrekkelig fri plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser, og slik at arbeidet og 

bruk av arbeidsutstyr ikke medfører fare for sikkerhet og helse. 

 
6. Pålegg – HMS arbeid – avviksrutine: 

Arbeidsgiver skal iverksette rutine for avvikshåndtering. Verneombud/ansattes representant skal 

medvirke i å utarbeide rutinen. Arbeidstakerne skal gjøres kjent med rutinen. 

 

Kommunen fikk frist før sommeren til å både rette opp de avvik som kommunelegen rapporterte 

om og sende inn informasjon til arbeidstilsynet slik at de kunne vurdere om pålegget deres er 

oppfylt. 

 

10.06.2019 sendte Tvedestrand kommune v/ rektor John H. Johansen brev til kommunelegen 

med svar som viser hvordan avvikene er lukket, eller hvordan de er planlagt lukket.  

 

14.06.2019 sendte Tvedestrand kommune v/ rektor John H. Johansen et svarbrev til 

Arbeidstilsynet. Det ble også ettersendt dokumentasjon 27.06.2019. Arbeidstilsynet skriver i sitt 

svar 05.07.2019 at det for alle påleggene gis forlenget frist for tilbakemelding, da Arbeidstilsynet 

ikke kan avslutte påleggene ut fra den dokumentasjon som foreligger. Dette utdypes og 

begrunnes i vedlagte brev.  

 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken, rektor John H. Johansen og avd. ingeniør Arne Th. Aanonsen vil 

stille i kontrollutvalgets møte. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saken til foreløpig orientering, og be om ny 

orientering om omtrent et år.  

 
Vedlegg:  

- Lukking av avvik etter tilsyn på Tvedestrand skole fra Kommunelegen, datert 10.06.2019 

- Lukking av avvik etter tilsyn på Tvedestrand skole fra Arbeidstilsynet, datert 14.06.2019 

- Tilsyn – Tvedestrand kommune, datert 05.07.2019 

 

 

Vedlegg til sak 
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30/19 Anonyme henvendelser datert 23.05.2019 innsendt av Killingmo. 

 
Arkivsak-dok.  19/08787-2 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 30/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og velger å ikke gå videre med saken på bakgrunn av 

informasjonen som fremkommer i saken. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han 

ber kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i 

kommentarfeltet i Tvedestrandposten den siste tiden.   

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med 

unntak av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " 

kameratskapet/ penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller 

tør å bekjentgjøre seg realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største 

politiske saken for mange i kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med 

saker hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 

Sakene som Killingmo fremsatte i sitt brev ble beskrevet punktvis. Sakene blir splittet opp i 13 

saker inklusiv denne saken. Alle de andre sakene kan identifiseres med at tittelen starter med 

«Henvendelser datert 23.05.2019 - ». Alle sakene starter med beskrivelse av hva Killingmo har 

skrevet i sitt brev under punktet, og fortsetter med svaret til rådmann i Tvedestrand kommune 

Jarle Bjørn Hanken, svar fra andre i administrasjonen og/eller andre svar som er innhentet i 

saken. 

 

Punkt 1 i brevet dreier seg om søppel på Hagefjorden brygge, at det er vanskelig å komme til for 

håndverkere, at enkelte bedrifter har «monopol» på brygga, og at kommunalt område brukes som 

lagringsplass. Rådmann svarer her at disse problemstillingene allerede har blitt behandlet i 

kontrollutvalgets møte 02.05 under sak 16/19. Rådmannen opplyser videre om at det er kalt inn 

til et samarbeidsmøte vedr. bruk av kommunale brygger med aktuelle aktører i August d.å. Dette 

punktet anser derfor sekretariatet å allerede bli fulgt opp i en annen pågående sak. Møtet i 

August måtte flyttes på etter innspill fra brukerne, men det jobbes med å få til et møte i 

September. Kontrollutvalget vil derfor bli orientert om denne saken på et senere tidspunkt.  
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I innledningen i brevet skriver Killingmo: 
« Jeg har mottatt varsler fra personer/næringsdrivende som av ulike årsaker ønsker å være unntatt 

offentlighet. Sakene går på kameraderi og bekjentskaper med administrasjonen og politikere. Jeg har blitt 

opplyst om at en bedrift opererer med ”Kommunegaranti”. Forklaring; dersom dette firmaet får jobben 

skal de sørge for å få saken gjennom i Plankomiteen og Kommunestyret. Flere næringsdrivende føler seg 

fullstendig maktesløse over situasjonen, men er redde for å si fra da de er redd de vil få enda færre 

oppdrag fra Kommunen hvis de varsler. Det har også oppstått et dårlig miljø håndverkerne imellom pga. 

denne forskjellsbehandlingen i regi av kommunen. Jeg bringer herved flere, små og store saker som 

bevitner situasjonen flere opplever etter oppfordring fra forskjellige varslere.  

- Jeg har blitt opplyst om at det er ”egne regler” for Tvedestrand Vekst. Stemmer dette? Min 

varsler mener at da Tvedestrand vekst er et heleid selskap av Tvedestrand kommune, skal de 

følge de samme reglene som kommunen selv om de er et AS. Særlig gjelder dette i anbudssaker. 

Hvordan er det mulig at Tvedestrand Vekst kan gi/ selge et boligområde til en aktør, UTEN at 

det er lagt ut på anbud, eller vært oppe til behandling i kommunestyret.» 

 
Først nevner Killingmo at en bedrift opererer med «kommunegaranti». Rådmannen skriver i sitt svar: 

«Første del av brevet fra Anne Killingmo refererer til at en bedrift opererer med «kommunegaranti» og 

at det er virksomheter som følger seg maktesløse pga. forskjellsbehandling. Kommunens administrasjon 

er ukjent med det som sies om «kommunegaranti» og har ikke noe grunnlag for å kommentere dette.  

Maktesløshet mv. i det lokale håndverkermiljøet er heller ikke forhold som vi har noe grunnlag 

for å kommentere. Det vises dog i denne sammenheng til leserinnlegg i Tvedestrandsposten av 

29.06.19 fra Tvedestrand håndverksforening.» Leserinnlegget ligger vedlagt saken. 

 

Killingmo nevner også en maktesløshet i håndverkermiljøet. Tvedestrand håndverksforening 

skriver i sitt leserinnlegg i Tvedestrandposten at «Tvedestrand håndverksforening vil med dette 

også presisere at vi alle er veldig fornøyd med kommunens byggesaksavdeling og administrasjon 

generelt for profesjonalitet ved søknader og støtte og hjelp i byggesaker». Denne maktesløsheten 

som står beskrevet i brevet ser derfor ikke ut til å være noe alle håndverkere kjenner seg igjen i.  

 

Videre i innledningen spør Killingmo om Tvedestrand vekst ikke skal følge de samme reglene 

som kommunen selv om de er et AS. Det spørres særlig om anbudssaker.  

Anbudsregler i Tvedestrand vekst har blitt tatt opp tidligere, etter henvendelse fra Killingmo 

23.11.2016. Saken ble avsluttet i møte 04.05.2017 sak 7/17. Dette punktet anser derfor 

sekretariatet som allerede besvart fra kontrollutvalgets side. Saksfremlegg og saksprotokoll fra 

saken ligger vedlagt. 

 
Til slutt skriver Killingmo «Hvordan er det mulig at Tvedestrand Vekst kan gi/ selge et boligområde til en 

aktør, UTEN at det er lagt ut på anbud, eller vært oppe til behandling i kommunestyret.» Dette 

spørsmålet er også stilt i hennes brev punkt 6 «Sletteneplatået, Tjennaparken, Valberheia, Svarttjenn, 

Tangenheia og Hagefjordbrygga/hyttefelt», og vil bli besvart under dette punktet.  

 
Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet anser saken vedrørende anbudsregler i Tvedestrand vekst som allerede behandlet og 

avsluttet tidligere fra kontrollutvalgets side. Punkt 1 anser sekretariatet å allerede bli fulgt opp i 

en annen pågående kontrollutvalgssak. Når det gjelder påstanden om «kommunegaranti» så har 

ikke sekretariatet mottatt dokumentasjon som tyder på at dette er en garanti etter avtale med 

kommunen. Sekretariatet kan derfor ikke se at det er hold i påstandene. Sekretariatet anbefaler 

derfor at kontrollutvalget ikke går videre med saken på bakgrunn av det som fremkommer i 

saken.  
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Vedlegg:  
- Saksprotokoll sak 7/17 

- Orientering om Tvedestrand Vekst AS 

- Leserinnlegg Tvedestrandposten 29.06.2019 

 

Vedlegg til sak 
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31/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Hagefjorden brygge 2 

 
Arkivsak-dok.  19/08787-14 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 31/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget velger å ikke gå videre med saken på bakgrunn av rådmannens redegjørelse. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han 

ber kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i 

kommentarfeltet i Tvedestrandposten den siste tiden.   

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med 

unntak av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " 

kameratskapet/ penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller 

tør å bekjentgjøre seg realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største 

politiske saken for mange i kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med 

saker hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 

I brevet punkt 2 «Hagefjorden brygge 2» skriver Killingmo følgende: 
 

«-Bygging av to hytter i et område som er et friareal  

- Det reageres på at byggherre Aktiva eiendom/ Hagefjorden Panorama har fått lov til dette av 

plansjefen.  

Enhetsleder har endret planen UTEN politisk behandling Reguleringsplanen er ikke er forelagt verken 

naboer eller andre myndigheter.» 

 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken skriver i sitt svar:  
«Activa Eiendom har søkt reguleringsendring for 2 nye tomter, samt justering av en tredje tomt og ny 

parkeringsplass: Saksbehandlingen som har skjedd i saken er gjengitt i vedlagt kopi av D-sak 139/19 

datert 20.5.2019. Saken har vært fremlagt planutvalget 2 ganger, og her gjengis bare hovedpunktene i 

prosessen:  

1. 10.4.2018 Reguleringsendringen unntatt omsøkt p-plass ble godkjent med hjemmel etter PBL. 

12-14. 2 ledd  

2. 11.9.2018 planutvalget ba om redegjørelse for saken. Forslag om å oppheve vedtaket falt med 

5 mot 3 stemmer  
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3. 5.2.2019 Planutvalget ble på nytt informert om prosessen, og fattet slikt vedtak: «Flere parter 

høres, og det fattes et nytt administrativt vedtak som kan påklages.»  

4. 20.5.2019 Etter utvidet høring ble det fattet nytt vedtak den 20.5.2019. En av tomtene ble 

justert litt i forhold til forrige vedtak. Vedtak ble sendt alle saksparter inkl. fylkesmann og 

fylkeskommune 23 mai..  

5. Klagefrist utløp 13 juni 2019 uten at klage på vedtak er mottatt.  

6. Plansaken er avsluttet, og endringen rettsgyldig.» 

 

Saken ble fremlagt planutvalget 2 ganger, en utvidet høring ble gjennomført og vedtak ble så 

sendt alle saksparter inkl. fylkesmann og fylkeskommune.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Ved henvendelser fra innbyggere må kontrollutvalget vurdere om saken ligger innenfor 

kontrollutvalgets virkeområde og oppgaver. Kontrollutvalget skal ha fokus på systemkontroll, og 

går følgelig ikke inn i enkeltsaker. Ved henvendelser om enkeltsaker kan kontrollutvalget 

undersøke om henvendelsen kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 

kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. Kontrollutvalget er ikke 

et klageorgan, og har ikke myndighet til å overprøve eller tilsidesette vedtak fattet av andre 

kommunale organer. 

 

Sekretariatet kan ikke se noe som tyder på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 

kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt i denne saken. 

Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget ikke går videre med saken. 

 

 
Vedlegg:  

- Sak 139/19 

- Utdrag delegasjonsreglement 

 

 

Vedlegg til sak 
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32/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Borøykilen 

 
Arkivsak-dok.  19/08787-15 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 32/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken oversendes til kommunen da den ikke anses å være under kontrollutvalgets mandat.  

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han 

ber kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i 

kommentarfeltet i Tvedestrandposten den siste tiden.   

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med 

unntak av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " 

kameratskapet/ penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller 

tør å bekjentgjøre seg realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største 

politiske saken for mange i kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med 

saker hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 
I brevet punkt 3 «Borøykilen» hevder Killingmo:  

«Her er kommunal vei ødelagt pga. transport av store mengder stein fra hytte-eier Mørch nabo til Carl F. 

Bertelsen. Ca. 1900 billass kjørte gjennom Borøyveien med masse som ble dumpet ved Dynge. Dette 

skjer samtidig med at Carl F. Bertelsen satt i Kommunestyret.» 

 

Rådmannen skriver i sitt svar «Vår enhet for teknisk drift kjenner ikke til den påståtte transporten 

over Borøykilveien slik det er beskrevet i varslet. Det gjøres oppmerksom på at transport på 

kommunal vei er fullt lovlig så lenge man ikke overskrider godkjent akseltrykk på veien. Når det 

gjelder tilstand på veien, så er denne nedslitt på lik linje med flere andre kommunale veier. Det 

er behov for utbedring av denne veistrekningen på linje med flere av de andre kommunale 

veiene.» 

 

Veiloven §1 første ledd sier: «Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og 

som blir halden ved like av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglane i kap. IV. Alle 

andre vegar eller gater blir i denne lova å rekne for private.» 
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Forskrift om bruk av kjøretøy §5-3 «Bruk av offentlig veg, dispensasjoner» beskriver så hvilke 

vekter eller dimensjoner som er tillatt på veier i de forskjellige bruksklassene uten at man har 

behov for å søke dispensasjon.  

 

Det er ikke beskrevet i Killingmos henvendelse hvor stor vekt det aktuelle kjøretøyet hadde.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Ved henvendelser fra innbyggere må kontrollutvalget vurdere om saken ligger innenfor 

kontrollutvalgets virkeområde og oppgaver. Kontrollutvalget skal ha fokus på systemkontroll, og 

går følgelig ikke inn i enkeltsaker. Ved henvendelser om enkeltsaker kan kontrollutvalget 

undersøke om henvendelsen kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 

kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. Sekretariatet har ikke 

mottatt informasjon som tyder på svikt i den kommunale saksbehandlingen i den aktuelle saken. 

 

Sekretariatet anbefaler at saken oversendes til kommunen, da den ikke anses å være under 

kontrollutvalgets mandat.  
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33/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Dypvåg Knutan Hovet 

 
Arkivsak-dok.  19/08787-16 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 33/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber administrasjonen om ny oppdatering i saken i 

løpet av våren 2020. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han 

ber kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i 

kommentarfeltet i Tvedestrandposten den siste tiden.   

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med 

unntak av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " 

kameratskapet/ penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller 

tør å bekjentgjøre seg realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største 

politiske saken for mange i kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med 

saker hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 

I brevet punkt 4 skriver Killingmo: 
«-Er det søkt om å flytte lass med soldejord  

- Hvor er skilt om anleggstrafikk/ kryssing av vei med hjullastere  

- Brenning av søppel  

- Mottak og lagring av alle typer masser  

- Jordproduksjon.  

- Utfylling av løsmasser på Størdal/Dypvåg og knusing av stein på Grønland på lørdager. Nabo varsler 

men entreprenøren får bare fortsette. ”Vi andre ville aldri fått lov” sier min varsler.» 

 

Rådmannen skriver i sitt svar: 
«Eiendommen eies av opplysningsvesenets fond, og har adkomst til fylkesvei 411. Det er foreløpig ikke 

funnet noe om saken i kommunens arkiv. Hva vegvesenet har godkjent har vi ikke oversikt over.  

Byggesaksavdelingen har den 13.06.2019 tatt kontakt med Brødrene Knutsen og bedt om en 

redegjørelse for hvilke tillatelser de har i denne saken. Det har pågått lagring av stein og 

anleggsutstyr på denne plassen over mange år. Vi vil ettersende evt. svar fra Brødrene Knutsen 

Maskin.» 
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Slik sekretariatet tolker svaret så blir saken håndtert fra kommunens side. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å følge opp saken videre, og be administrasjonen om ny 

oppdatering i saken i løpet av våren 2020. 
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34/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Oppkjøring til Tangenheia 

 
Arkivsak-dok.  19/08787-17 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 34/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber kommunens administrasjon om å orientere 

kontrollutvalget når Tvedetrand Vekst har redegjort for sikringsbehovet.  

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han 

ber kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i 

kommentarfeltet i Tvedestrandposten den siste tiden.   

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med 

unntak av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " 

kameratskapet/ penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller 

tør å bekjentgjøre seg realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største 

politiske saken for mange i kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med 

saker hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

Saksopplysninger: 
Killingmo spør her «hvorfor må/ har ikke Tvedestrand Kommune/ Vekst sikret dette området?» 

Rådmannen skriver i sitt svar: «Vi oppfatter at spørsmålet gjelder sikring av fjellskjæring som er sprengt 

ut. Tillatelse til tiltaket/sprengningen er gitt. Byggesaksavdelingen har den 13.06.2019 tatt kontakt med 

Tvedestrand Vekst og bedt om en redegjørelse for sikringsbehovet via den ansvarlige søker/utførende.» 

 

Denne saken ser derfor ut til å bli håndtert fra kommunens side. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å be administrasjonen om å bli orientert når Tvedestrand 

Vekst har orientert Tvedestrand kommune om sikringsbehovet. 
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35/19 Henvendelse datert 23.05.2019 - Sletteneplatået, Tjennaparken, 

Valberheia, Svarttjenn, Tangenheia og Hagefjordbrygga/ hyttefelt 

 
Arkivsak-dok.  19/08787-18 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 35/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han 

ber kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i 

kommentarfeltet i Tvedestrandposten den siste tiden.   

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med 

unntak av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " 

kameratskapet/ penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller 

tør å bekjentgjøre seg realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største 

politiske saken for mange i kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med 

saker hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 
I brevet punkt 6 «Sletteneplatået, Tjennaparken, Valberheia, Svarttjenn, Tangenheia og Hagefjordbrygga/ 

hyttefelt» kommer Killingmo med følgende påstand/ spørsmål:  

«Hvordan er det mulig at Tvedestrand Vekst kan selge et boligområde til en, UTEN at det er lagt ut på 

anbud, eller vært oppe til behandling i kommunestyret. Det ryktes også om svært lave priser til utbygger. 

Kr. 24,- pr. m2 på de beste tomtene midt i sentrum.» 

 

Tvedestrand vekst skrev følgende i sitt svar: 

«Redegjørelse ang salget av Slettenplatået ble gitt til Kontrollutvalget i 2017, se vedlegg. 

Tvedestrand Vekst stod for regulering og salgsarbeidet for Valbergheia. Ingen av tomtesalgene 

ble forelagt kommunestyret, men solgt til markedspris.   

Det ble solgt enkelt tomter men også tomteområder. Dønnestad AS, Tvedestrand kommunale 

boligstiftelse og Rune Moen kjøpte tomteområdet på lik linje med Br. Knudsen. Disse salgene ble 

heller ikke forelagt kommunestyret.» 

 

I selskapets vedtekter §3 står det: «Selskapet er et aksjeselskapet heleid av Tvedestrand 

Kommune. Selskapets formål er å erverve og utvikle tomtearealer som fremmer 
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næringsutvikling, bosetting og aktivitet i Tvedestrand kommune. Selskapet skal engasjere seg i 

utvikling og vekst i Tvedestrand Kommune, herunder næringsutvikling og byutvikling.» 

I vedtektenes §4 står det: «Aksjene skal ikke kunne overdras uten kommunestyrets samtykke.» 

men sekretariatet kan ikke se at det i vedtektene står at kjøp og salg av eiendommer skal gå via 

kommunestyret.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Tvedestrand vekst skriver i sitt svar at tomtesalgene ikke ble forelagt kommunestyret, men solgt 

til markedspris. Påstanden om svært lave priser ser derfor ikke ut til å stemme. Sekretariatet kan 

ikke se at det står i vedtektene at kjøp og salg av eiendommer skal gå via kommunestyret, og 

sekretariatet kan derfor ikke se at Tvedestrand vekst har brutt sine vedtekter her.  

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 
Vedlegg:  

- Svar til kontrollutvalget datert 22.08.19 

- Kjøpekontrakt mellom Tvedestrand vekst og Brødrene Knutsen Maskin A/S 

- Svar til kontrollutvalget datert 6.1.2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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36/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Grunnarbeider til søppelbodene på 

Hagefjordbrygga og Dypvåg brygge 

 
Arkivsak-dok.  19/08787-20 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 36/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han 

ber kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i 

kommentarfeltet i Tvedestrandposten den siste tiden.   

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med 

unntak av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " 

kameratskapet/ penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller 

tør å bekjentgjøre seg realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største 

politiske saken for mange i kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med 

saker hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 
I brevet punkt 7 «Grunnarbeider til søppelbodene på Hagefjordbrygga og Dypvåg brygge.» spør 

Killingmo: «Alle grunnarbeidene til søppelbodene på Hagefjordbrygga og Dypvåg brygge. - Hvem ble 

kontaktet for pristilbud på disse områdene og hvilke entreprenører var med i anbudskonkurransen?» 

 

Rådmannen svarer her: «Det er RTA som har gjennomført alle arbeidene og må svare ut spørsmålet. 

Kommunen har ikke hatt noen rolle ved kontrahering av entreprenør. RTA har avtale med kommunen om 

rett til å bruke kommunens arealer til avfallsanlegget ved Hagefjord brygge. Det er RTA som er søker og 

tiltakshaver for prosjektene.» 

 

Daglig leder ved RTA AS, Tor Georg Hagane, har svart på henvendelse fra sekretariatet, og skrev at RTA 

er underlagt innkjøpsreglementet.  

 

Når det gjelder Hagefjordbrygga så skriver daglig leder at det har vært to ulike utbyggingsprosjekter på 

Hagefjordbrygga: 
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Prosjekt 1: 

I forbindelse med at RTA også fikk ansvaret for innsamling av avfall fra øyene så de at det var behov for 

en oppgradering av ilandføring av avfallet på Hagefjorden. Det ble derfor bygget en mer hensiktsmessig 

brygge på utsiden av pumpestasjonen til kommunen i 2001- 2002.  

I 2011 - 12 planla og bygde Tvedestrand Vekst ut den nye båthavna. For å få utnyttet området 

best mulig måtte landfeste for den største brygga plasseres der hvor RTA hadde sin 

renovasjonsbrygge. Tvedestrand Vekst måtte derfor bygge ny brygge til RTA ved siden av. 

Anbud for dette ble derfor administrert og hentet inn av Tvedestrand Vekst (se vedlegg).  
Grunnarbeidet ble utført av Dønnestad AS under byggeledelse av Stærk & Co. Anbudssammenligning 

videresendt fra daglig leder i RTA AS, Torg Georg Hagane, viser anbudssammenligning mellom tre 

ulike; Brd. Knutsen, A. Dønnestad og Vegarheim. Anbudssammenligningen viser at det billigste anbudet 

ble valgt. 

 

Prosjekt 2: 
Det andre prosjektet som det vises til var utbygging av P-plass i Persøygard og oppgradering av område 

der hvor Sørlandets Maritime har base i dag. Det ble revet eksisterende bygg og brygger, fylt ut masse, 

bygd nytt servicebygg, båthavn med 250 båtplasser og laget en p-anlegg for 78 biler.  

Hovedentreprenør var Dønnestad AS. Br. Knutsen Maskin AS gjorde mindre arbeider (se 

kontrakt vedlagt). Tiltakshaver var Hagefjorden brygge AS med Pollen bygg & eiendom, Niels 

Rasmus Kaastrup Nielsen som ansvarlig søker for tiltaket. RTA valgte å bruke samme 

entreprenør til sitt grunnarbeid.  

Saken vedrørende Tvedestrand Veksts utbygging har blitt tatt opp tidligere i kontrollutvalget, i 

den tidligere omtalte «orientering om Tvedestrand Vekst AS» i 2016/2017 jfr punktet 

«innledning». Saken ble avsluttet i kontrollutvalget i møte 04.05.2017 sak 7/17. Dette punktet 

anser derfor sekretariatet som allerede besvart fra kontrollutvalgets side. 
 

Når det gjelder Dypvåg brygge, så ble det arbeidet utført av Knutsen Maskin høsten 2016. Prisen var på 

kr 60.000,-  

Kontrollutvalgssekretariatet gjør oppmerksom på at dette er under laveste terskelverdi på 100 000,- jfr 

Forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Anbudssammenligningen viser at det ble gjennomført en anbudskonkurranse i prosjekt 1. 

Prosjekt 2 ble tatt opp i kontrollutvalget i 2017, og sekretariatet anser derfor dette punktet som 

allerede besvart fra kontrollutvalgets side.  

Arbeidet på Dypvåg brygge var på under laveste terskelverdi, og anbudskonkurranse var derfor 

ikke nødvendig i dette prosjektet.  

 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 
Vedlegg:  

- Anbudssammenligning med RTA 

- Anbudssammenligning utan RTA 

- Avtale med Brdr. Knutsen 

- Utbyggingsavtale Hagefjorden 

- Epostkorrespondanse 
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Vedlegg til sak 
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37/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Sagesund 

 
Arkivsak-dok.  19/08787-23 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 37/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og velger å ikke gå videre med saken på bakgrunn av 

administrasjonens redegjørelse. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han 

ber kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i 

kommentarfeltet i Tvedestrandposten den siste tiden. 

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med 

unntak av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " 

kameratskapet/ penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller 

tør å bekjentgjøre seg realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største 

politiske saken for mange i kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med 

saker hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 

I brevet punkt 8 «Sagesund» spør Killingmo:  

 
«- har Knutsen Maskin søkt om godkjenning av denne fyllplassen?  

- Lagring av steinmasser  

- Knusing av stein/fjell  

- er det søkt godkjent utkjøring fra vegvesenet?  

- Er det søkt om nabovarsel?  

- Plansjefen kjører forbi til og fra jobb daglig men ingen reaksjon på bla. Manglende skilting. Min 

varsler mener dette må være et skrekkeksempel på kameraderi. ”Vi andre hadde fått beskjed om å stoppe 

øyeblikkelig” sier han»  

 

Rådmannen skriver i sitt svar: 

«Det har vært aktivitet/utfylling på denne plassen over lengre tid. Arealet var opprinnelig en dyp 

forsenkning i terrenget ved siden av fylkesvei 411. Arealet er nå fylt igjen med steinmasser til 

omtrent samme nivå som fylkesveien. Det har tidvis stått anleggsmaskiner på området. 
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Enhetsleder fikk melding fra en av naboene i mars 2019 at det var satt i drift et steinknuseri på 

arealet, og nabo spurte om dette var lovlig. Det ble da tatt kontakt med Brødrene Knutsen 

Maskin AS som ble bedt om å sørge for at arbeidene og utvidelse av leggeplassen ble omsøkt, og 

at steinknuseri måtte opphøre. 

Grunneier Marianne Fløistad søkte deretter den 05.04.19 om å få godkjent arealet til leggeplass 

for tømmer, det vil si i samsvar med den gamle avtalen med vegvesenet, se nedenfor. Grunneier 

redegjorde i samme brev for sakens historikk, blant annet om at det foreligger avtale med statens 

vegvesen om opparbeidelse av leggeplass for tømmer, se vedlagt brev og utskrift av 

rettsprotokoll fra 1970. Grunneier har videre opplyst at de har gitt Brødrene Knutsen Maskin AS 

tillatelse til å mellomlagre stein på stedet mot at de ferdigstiller leggeplassen. 

Byggesaksavdelingen ga tillatelse til leggeplassen den 27.4.2019, se vedlegg. Enhetsleder har 

samtidig bedt byggesaksavdelingen gi skriftlig beskjed til Brødrene Knutsen Maskin AS om at 

arbeidene må være ferdigstilt innen oktober 2019, og at mellomlagring av steinmasser og 

anleggsmaskiner da må opphøre.» 

 

Slik sekretariatet tolker svaret så blir saken håndtert fra kommunens side.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet anser rådmannens svar som tilfredsstillende. Sekretariatet anbefaler at 

kontrollutvalget ikke går videre med saken på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse. 

 

 
Vedlegg:  

- Kartskisse 

- Redegjørelse fra grunneier, journalført 05.04.19 

- Utskrift rettsprotokoll 

- Delegert vedtak i byggesak datert 27.04.19 

 

 

Vedlegg til sak 
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38/19 Henvendelse datert 23.05.2019 - Dypvåg brygge 

 
Arkivsak-dok.  19/08787-24 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 38/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han 

ber kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i 

kommentarfeltet i Tvedestrandposten den siste tiden. 

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med 

unntak av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " 

kameratskapet/ penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller 

tør å bekjentgjøre seg realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største 

politiske saken for mange i kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med 

saker hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 

I brevet punkt 9 «Dypvåg brygge» spør Killingmo:  

 
«Kommunen sa nei til privat bryggeanlegg fra de som spurte først, for så å ”gi” det bort til en annen 

privat aktør. Kanskje tilfeldig men entreprenørene som fikk flytebrygge-anlegget, satt i 

Plan/kommunestyret. Her kunne kommunen selv hatt mulighet til selv å fått gode inntekter. Hvor var 

plansjefen i denne saken, spør min varsler.» 

 

Rådmannen skriver i sitt svar: 
«Vedlagt følger saksfremstilling og protokoll fra når saken ble behandlet mars 2008. Som det vil fremgå 

anbefalte administrasjonen at det ikke ble inngått avtale med en enkelt privat aktør i dette tilfelle, men 

anbefalte i stedet at kommunen enten selv eller gjennom sitt eiendomsselskap utviklet bryggeanlegget.  

Kommunestyret inngikk avtale med Brødrene Knutsen Maskin AS, og protokoll fra behandlingen 

vedlegges.  

Når avtalevedtaket var gjort ble det krevd reguleringsplan før bryggeanlegg kunne legges ut. Denne ble 

bekostet av Brødrene Knutsen Maskin AS og var ikke ferdig før i 2014. Det ble deretter inngått 

leiekontrakt og Br. Knutsen har siden 2015 betalt indeksregulert leie til kommunen som nå utgjør kr. 

34.000,-/år  
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Reguleringsplanen ble påklaget, se vedlegg, fylkesmannens klagebehandling hvor 

reguleringsplanen ble stadfestet. Saken ble forøvrig også meldt inn til KOFA og for 

lovlighetskontroll i 2016/17, se vedlegg.» 

 

Brødrene Knutsen Maskin søkte 03.01.2008 om å få en avtale med kommunen for å benytte 

deler av Dypvåg brygge til å legge ut et flytebryggeanlegg beregnet på utleie salg. Samtidig ble 

det søkt om å få opparbeidet jordet foran Dypvåg bofellesskap til å anlegge parkeringsplass for 

de som får båtplass. Saken var oppe i formannskapet 11.03.2008 og i kommunestyret 

25.03.2008. I saksfremlegget skrev rådmannen under «rådmannens vurdering» at det er 

betenkelig å bare knytte seg opp mot en næringslivsaktør, uten at andre har fått anledning til å 

komme med tilsvarende tilbud. Han konkluderte videre med at «Rådmannen mener alternativ 2 

eller 3 er det mest korrekte sett i forhold til at det her er snakk om å utnytte offentlige 

fellesarealer, men det er utarbeidet vedtaksforslag for alle 3 alternativene». Alternativ2 var «Be 

om tilbud fra flere aktører om å planlegge, bygge og drive et kombinert parkering og 

båtplassanlegg på kommunes arealer.», mens alternativ 3 var «Kommunen, eller kommunalt 

selskap, står selv for planlegging, utbygging og drift av anlegget». Alternativ 1, som rådmannen 

ikke anbefalte, var «Inngå avtale med denne konkrete søkeren, der det forhandles frem en 

utbyggingsavtale som sikrer en viss grad av prisregulering, samtidig som kommunestyrets 

prinsipp om at eiendommenes inntektspotentiale ivaretas for kommunen. Avtalen må i så fall 

tilbake til kommunestyret for godkjenning.».  

 

Kommunestyret vedtok 25.03.2008: «Kommunestyret ber om at det inngåes forhandlinger med 

brødrene Knutsen Maskin A/S med sikte på å etablere en utbyggingsavtale for planlegging, 

utbygging og drift av småbåthavn- og parkeringsanlegg på de omsøkte arealer. Avtalen må 

inneholde bestemmelser om prisfastsettelse og prisregulering for utleieprisene, og samtidig sikre 

at kommunens inntekstpotentiale ivaretas på en god måte. Avtalen må tilbake til kommunestyret 

for endelig godkjenning.» 

 

Reguleringsplanen har senere blitt påklaget til fylkesmannen, og fylkesmannen vedtok 

19.11.2013:  «Kommunens vedtak av 10.05.2011 sak 47/11, jf. Teknisk utvalgs vedtak av 

03.05.2011, 

stadfestes. Fylkesmannens vedtak er fattet i medhold av delegert myndighet etter pbl. § 1-9, siste 

ledd. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages etter forvaltningsloven, jf § 28, tredje ledd. 

Sakens parter/klager er underrettet om vedtaket ved gjenpart av dette brev.».  

Saken ble også meldt inn til KOFA for lovlighetskontroll i 2016/2017, og fylkesmannen 

konkluderte da med at anmodningen om lovlighetskontroll ikke kan tas til følge.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Som det fremkommer av saken, anbefalte rådmannen at man enten innhentet tilbud fra flere 

aktører, eventuelt utviklet bryggeanlegget selv eller gjennom et eget kommunalt selskap. 

Kommunestyret valgte på tvers av anbefalingene å inngå forhandlinger med brødrene Knutsen 

Maskin A/S, noe de har anledning til å gjøre.  

Sekretariatet kan ikke se at noen av de som var med i avgjørelsen var inhabile.  

 

Saken anses som besvart fra kommunens side, og sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar 

saken til orientering. 
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Vedlegg:  
- Søknad fra Br. Knutsen Maskin av 03.01.2008 

- Saksframlegg datert 27.02.2008 

- Saksprotokoll kommunestyremøte 25.03.2008 

- Fylkesmannens klagebehandling av reguleringsplan datert 19.11.2013 

- KOFA epost datert 23.08.2016 

- Lovlighetskontroll, fylkesmannens behandling datert 28.02.2017 

 

Vedlegg til sak 
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39/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Utgårdsstrand 

 
Arkivsak-dok.  19/08787-26 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 39/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han 

ber kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i 

kommentarfeltet i Tvedestrandposten den siste tiden. 

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens, June kanskje med 

unntak av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " 

kameratskapet/ penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller 

tør å bekjentgjøre seg realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største 

politiske saken for mange i kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med 

saker hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 

I brevet punkt 10 «Utgårdsstrand» spør Killingmo:  
«- Hvilke entreprenører ble kontaktet for pris/ var med i anbudskonkurransen på denne store grave-

jobben( over over 1.mill. har jeg fått opplyst)  

- flere jeg har snakket med visste ikke en gang om den» 

 

Rådmannen skriver i sitt svar: 
«Denne vannledningen stod i rehabiliteringsplanen for utskifting. Vannledningen var en tidligere del av 

sommervann til området. Det var heller ingen brannkummer på strekket, og ledningen var ikke 

frostsikker. Etter at området fikk boplikt, ble det behov for sikkert helårsvann. Det er i dag flere 

helårsbosettinger i området. Det har vært årlige driftsproblemer på dette strekket, og derfor var strekket 

tatt inn i rehabiliteringsplanen for utskifting.  

I 2018 ble det oppdaget at tinekabelen i ledningen her var kortsluttet, og det var ikke lenger 

mulig å reparere denne. Dermed sto området i fare for å miste vannet for kommende vinter. 
Teknisk drift bestilte utskifting av ledningen, med materiell og rørlegger fra E. Olsen, og gravearbeid fra 

Felle Maskin. Begge firmaene har rammeavtale med kommunen. Felle Maskin slet med kapasitet til 

jobben, og arbeidet ble utsatt. Teknisk drift ba om å få dette på plass før frosten, og det begynte å bli 

prekært å få utført arbeidet før vinteren. Felle Maskin kontaktet andre entreprenører for å utføre 
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gravearbeidet. Av de som Felle kontaktet, var det kun Brødrene Knutsen Maskin AS som hadde mulighet 

til å utføre jobben. Se vedlagte møtereferat.  

Dersom kommunen hadde fått beskjed tidligere at Felle Maskin ikke kunne utføre jobben, så 

kunne dette blitt sendt ut på anbud. Slik situasjonen var på dette tidspunktet, så var det etter 

enhetens vurdering ikke lenger mulig å utsette oppstart av arbeidet hvis en skulle sikre 

vannforsyningen i området til vinteren 2018/2019. Arbeidet ble utført av rørleggere og 

kommunens ansatte. Materiell ble kjøpt inn over rammeavtalen med E. Olsen. Gravearbeidene 

ble utført av Brødrene Knutsen Maskin AS og fakturert direkte til kommunen basert på den pris 

dette firmaet tidligere hadde tilbudt kommunen knyttet til anbudsprosessen om rammeavtale. 

Resultatet av arbeidet er at området nå har fått tilgang på helårsvann, og helårskloakk. Det er 

lagt stikk for tilkoblinger ut av vei, og området har fått tre brannkummer. Totale utgifter for 

utbedringene ble på kr. 1 578 508,- hvorav kr. 846 112,- ble fakturert fra Brødrene Knutsen 

Maskin AS.» 

 

Den nasjonale terskelverdien for offentlige anskaffelser er på 1 300 000,- ekskl. mva jfr forskrift 

om offentlige anskaffelser §5-1, og den totale utbedringen kom derfor på over terskelverdi. Det 

skulle derfor i hht regelverket vært gjennomført en åpen anbudskonkurranse. Det spesielle i dette 

tilfellet var at kommunen hadde en rammeavtale. I dette tilfelle kontaktet kommunen Felle 

Maskin som de hadde rammeavtale med. Felle Maskin kontaktet så andre entreprenører for å 

utføre gravearbeidet på grunn av manglende kapasitet, og det var kun Brødrene Knutsen Maskin 

A/S som hadde mulighet til å gjøre jobben.  

 

Et viktig punkt i denne saken, er at det var svært viktig å få arbeidet gjort før frosten. 

Forskrift om offentlige anskaffelser har noen unntaksbestemmelser. Et av unntakene er når 

«oppdragsgiveren på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan utsette inngåelsen av i den 

tidsperioden det vil ta å få gjennomført en åpen eller begrenset tilbudskonkurranse» (forskrift 

om offentlige anskaffelser §5-2 (1) punkt c). Det synes som at kommunen vurderer at det å sørge 

for at innbyggerne ikke mistet vannet vil kunne vurderes som så viktig at dette unntaket trer i 

kraft. 

 

 
Vurdering fra sekretariatet: 

Teknisk drift gjorde de nødvendige vurderinger angående hvilke firmaer som kommunen hadde 

rammeavtale med når arbeidet skulle gjøres. Det at arbeidet ble utsatt skyldes omstendigheter 

hos firmaet, og kommunen vurderte det dithen at de ikke ville rekke en anbudskonkurranse. 

  

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saken til orientering, og at saken avsluttes. 

 

 
Vedlegg:  

- Møtereferat fra planlegging av VA-anlegg Utgårdsstrand 
 

 

Vedlegg til sak 
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40/19 Henvendelser datert 23.05.2019 - Tre eneboliger på Haukentangen 

 
Arkivsak-dok.  19/08787-27 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 40/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han 

ber kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i 

kommentarfeltet i Tvedestrandposten den siste tiden. 

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens, June kanskje med 

unntak av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " 

kameratskapet/ penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller 

tør å bekjentgjøre seg realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største 

politiske saken for mange i kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med 

saker hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 

I brevet punkt 11 spør Killingmo: 
«Bygging av tre eneboliger på Hauketangen på Sandøya  

- hva er grunnen til at den ene har fått tillatelse til å være hytte?» 

 

Rådmannen skriver i sitt svar: 
«Området er regulert til boliger 0914-149 vedtatt kommunestyret 090216, og enheten har gitt 

byggetillatelse på 2 av tomtene.  

Rammetillatelsen for boligene vedlegges. Det er ikke på noe tidspunkt gitt tillatelse til fritidshus 

eller brukstillatelse til fritidshus.  

Vi gjør oppmerksom på at dersom det ikke er gjort noen overdragelse av tomt til ny eier så er det 

foreløpig ikke boplikt etter konsesjonslovgivningen. Boplikt inntrer først ved erverv av bolig eller 

boligtomt.» 

 

29.08.2017 fikk Martha Elisabeth Bratteberg og Knut Bratteberg vedtak om rammetillatelse for 

oppføring av bolig på gnr 77, bnr 9 på Haukentangen. 

02.10.2018 fikk Gerd Andersen vedtak om rammetillatelse til riving av eksisterende uthus og 

oppføring av ny bolig gnr 77, bnr 9 på Haukentangen.  
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På seeiendom.no er et av bygningene på denne adressen registrert som «163 - Våningh. benyttes 

som fritidsb». Sekretariatet spurte Svein Olav Dale 28.08.2019 om årsaken til dette, og fikk 

følgende svar: 

 

«På eiendommen gnr. 77, bnr. 9 står det en eldre bolig som ikke lenger er i bruk som helårsbolig 

grunnet arv. Derfor er boligeiendommen korrekt registrert i matrikkelen som «Våningshus i bruk 

som fritidsbolig». 

På samme eiendom er det som tidligere nevnt regulert inn 3 nye boliger. Det er gitt 

byggetillatelse til 2 av disse, men de er enda ikke fradelt fra gnrbnr 77/9. Først når de nye 

boligene fradeles vil de få nytt bruksnummer og egen registrering i matrikkelen, og det inntrer 

da samtidig boplikt på de nye eiendommene. 

Konklusjon: 

Vår tidligere tilbakemelding om at det ikke har skjedd noen ulovlig bruksendring opprettholdes.»  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar saken til orientering.  

 

 
Vedlegg:  

- Rammetillatelse gnr 77 bnr 9 - Gerd Andersen 

- Rammetillatelse gnr 77 bnr 9 - Martha og Knut Bratteberg 

- Bilder av eiendommen 

 

 

Vedlegg til sak 
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41/19 Henvendelse datert 23.05.2019 - Utbedring av Svarttjenndammen 

 
Arkivsak-dok.  19/08787-29 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 41/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han 

ber kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i 

kommentarfeltet i Tvedestrandposten den siste tiden. 

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med 

unntak av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " 

kameratskapet/ penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller 

tør å bekjentgjøre seg realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største 

politiske saken for mange i kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med 

saker hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 

I brevet punkt 12 «Utbedring av Svarttjenndammen» spør Killingmo:  

«-Hvem var med og gav pris her?» 

 

Rådmannen skriver i sitt svar: 
«Utbedringene av Svarttjerndammen ble gjennomført konsulentbistand fra Multiconsult på 

rammeavtalen. Tiltaket var ute på anbud på Doffin, og kommunen fikk tilbud fra 5 ulike 

entreprenører. Mesel & Sønner AS fikk oppdraget på grunnlag av lavest pris. Dette er protokollført 

se vedlegg.» 

 

Anskaffelsesprotokollen viser at følgende leverte tilbud: 

 
1. Mesel & Sønner AS 

2. Consolvo Overflate AS 

3. FS Mur AS 

4. Kåre Eriksen AS 

5. ALTi Bygg og Anlegg AS 
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Mesel & Sønner AS ble valgt som leverandør med begrunnelsen: «Valgt leverandør leverte det 

teknisk—økonomiske mest fordelaktige tilbudet, i tillegg til at dette også var det prismessig 

gunstigste tilbudet.» 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet anser spørsmålet som tilfredsstillende besvart fra administrasjonen. Sekretariatet 

anbefaler derfor at kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 
Vedlegg:  

- Anskaffelsesprotokoll – Rehabilitering av Dam Svarttjern 

 

 

Vedlegg til sak 
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42/19 Henvendelse datert 23.05.2019 - Hagefjordbrygge 2 (tankanlegg) 

 
Arkivsak-dok.  19/08787-30 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 42/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra ordfører Jan Dukene datert 8. April 2019 der han 

ber kontrollutvalget behandle/undersøke påstander fremsatt av Anne Killingmo i 

kommentarfeltet i Tvedestrandposten den siste tiden. 

 

Anne Killingmo skrev følgende i et kommentarfelt i Tvedestrandposten:  

«Bra med en oppklaring fra deg Knut Aall/ Xl-lista om dette. De andre/ Jens,  June kanskje med 

unntak av Arne har jo ikke forstått hva dette dreier seg om. Det kan være at de ikke vet om " 

kameratskapet/ penger og venner"  som har foregått i kommunen i årevis, eller de ikke vil eller 

tør å bekjentgjøre seg realitetene. Dette er det veldig mange som vil ha slutt på# Den største 

politiske saken for mange i kommunen vår!» 

 

Kontrollutvalget ba Anne Killingmo om nærmere beskrivelse skriftlig over det hun vet samt 

dokumentasjon på dette. 23. Mai 2019 mottok Kontrollutvalget en liste fra Anne Killingmo med 

saker hun har sammenfattet, men som ifølge Killingmo er mottatt fra andre anonyme personer. 

 

 

Saksopplysninger: 

I brevet punkt 13 «Hagefjordbrygge 2 (tankanlegg)» spør Killingmo: 
«- tankanlegget til Frode Hansen på Hagefjordbrygga.  

Her har han investert store beløp i å grave ned tanker på kommunal eiendom for å drive marina 

med bensin og dieselpumper på kommunal brygge. Hvilke avtaler gjelder for dette, og hvordan 

henger det sammen med at han kanskje må ut dersom en annen overtar skysstrafikken?» 

 

Rådmannen skriver i sitt svar: 

«Dette punktet må svares ut av Tvedestrand Vekst AS.» 

Sekretariatet ba om svar fra Tvedestrand Vekst AS 29.08.2019 og fikk følgende svar: «Hei. Vedlagt 

avtalen som ble inngått med Sørlandet Maritime AS i 2012. Det går klart fram i punkt 15 at avtalen 

avhenger av at Sørlandet Maritime AS har kontrakt som offentlig båtselskap. Avtalen er med Sørlandet 

Maritime AS ikke med Frode Hansen.» 
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I punkt 15 i avtalen «avtalens varighet» fremkommer det: «Avtalen inngås for en ti – 10 – års 

periode fra 15. mars 2012, men med opsjon på ytterligere ti – 10 – år. Avtalen forutsetter at 

Sørlandet Maritime har kontrakt som offentlig båtselskap i Tvedestrand, jfr. Avtale om 

båttransport i Tvedestrand med Aust-Agder fylkeskommune.» 

Det henvises til vedlagt avtaler. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet mener at Tvedestrand vekst har svart tilfredsstillende på Killingmos spørsmål, og 

anbefaler at kontrollutvalget tar saken til orientering.  

 

 
Vedlegg:  

- Avtaler mellom Hagefjorden brygge og Sørlandet Maritime. 

 

 

Vedlegg til sak 
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43/19 Henvendelse om kommunedelplan for Brennvika 

 
Arkivsak-dok.  19/09372-11 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 43/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og avslutter oppfølgingen av saken. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget fikk i vår flere henvendelser fra grunneiere og beboere i Borøykilen. I 

henvendelsen stilles det flere spørsmål om prosessen med kommunedelplanen fra 2011 og 

omreguleringen av Brennvika fra LNF (Landbruks-, natur- og friluftsområde) til boligformål. I 

henvendelsen står det: 

 

«Vi ønsker på bakgrunn av dette, og på 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.» 

 

Det blir deretter stilt flere spørsmål og disse vil oppsummert bli gjengitt i saksfremlegget.  Under 

pkt. 1 i henvendelsen henvises det til kommunedelplanen 2011.2023 pkt.5 om differensierte 

byggegrenser mot sjø, var en hovedregel at alle tiltak skulle kunne karakteriseres som fortetning 

i eksisterende bebyggelse. Det stilles i den anledning tre spørsmål: 
- Hvorfor ble ikke denne regelen fulgt? 

- Hvordan kunne areal for sjønær feltutbygging der ca. 69% ligger i 100 m belte, 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?  

 

I henvendelsens pkt. 2 omtales søknad om endring av formål i kommuneplanens arealdel og 

avsetning av boligfelt på inntil 10 eneboliger, konsekvensutredning for Brennvika og 

utbyggingen ikke skulle berøre Borøykilveien. Under dette punktet stilles det to spørsmål: 
- 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? 

- Kan det forsvares at et av kystens mest autentiske kulturperler skal forringes uten forsvarlig og 

lovbestemt saksbehandling? 

 

I henvendelsens pkt. 3 henvises det til at hele KDP17 Borøykilen ble definert som hensynssoner 

og at naturlige boligområder ble omgjort til LNF. Det stilles deretter følgende spørsmål til 

punktet: 
- Finnes det en faglig begrunnelse for hvert område/teig, eller er dette en konsekvens av utligning 

med Brennvika, som fikk +14 da byggeareal? 
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I henvendelsens pkt. 4 henvises det til at Planutvalget fungerte som styringsgruppe for prosjektet 

med differensierte byggegrenser og fikk det politiske ansvaret for å arbeide frem utkast for 

kommunedelplanen. De skriver videre at far/svigerfar til utbygger, som sentral ressurs i 

kommunen, meldte seg inhabil i beslutning av denne saken. Det stilles ved dette punktet et 

spørsmål: 
- Men med bakgrunn i sakens spesielle historie og referanse til god forvaltningsskikk ihht. 

forvaltningslovens §6, ber de om en nærmere undersøkelse vedrørende mulig involvering i sakens 

forberedelser, herunder bidrag/tilretteleggelse av det faktiske grunnlaget for avgjørelsene? 

 

 

Saksopplysninger: 

Innledningsvis vil sekretariatet kort redegjøre hva kommunedelplaner/reguleringsplaner er samt 

prosessen og behandlingene av disse. Dette fordi flere av problemstillingene som reises henger 

sammen med hvordan planprosessen har vært og ulike oppfatninger av denne. En 

reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et område. Reguleringsplanen kan fastsette 

hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med 

reguleringsbestemmelser. Disse bestemmelsene gir konkrete føringer for hva som kan gjøres på 

en eiendom. De gir informasjon om hvilket formål områder har, for eksempel bolig, 

friluftsområde eller vei, og hvor høyt og stort man kan bygge.  

 

Det finnes to typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering. 

Områderegulering lages av kommunen og styrer utviklingen i et større område som for eksempel 

for sentrum, en bydel eller kystområder. Detaljregulering kan lages av kommunen eller private 

utbyggere og initiativtakere, men planen må følge de overordnede kommunedelplaner og 

reguleringsplaner. Detaljreguleringsplaner tar for seg mindre områder eller enkelte tomter og gir 

ofte mer spesifikke føringer for hva som kan bygges. Det foregår nå en prosess og behandling av 

detaljreguleringsplan for Brennvika basert på den overordnede kommunedelplanen for kystsonen 

for 2011-23. 

 

Det er krav ved oppstart av reguleringsprosesser at det kunngjøres offentlig og rettighetshavere 

varsles. Dette kan være registrerte grunneiere og festere i området, fylkesmannen, 

fylkeskommunen og andre berørte offentlige myndigheter samt andre rettighetshavere og naboer 

til reguleringsplanen. Et planutkast skal utarbeides og godkjennes av kommunen før det legges ut 

til høring og offentlig ettersyn. Er det krav om konsekvensutredning skal det inngå i planutkastet. 

Når høringsfristen er utløpt skal kommunen ta stilling til innkomne uttalelser og eventuelle 

innsigelser fra offentlige myndigheter. Dersom det medfører vesentlige endringer i planen må 

planen ut på ny høring. Ferdigbehandlet reguleringsplan legges frem for kommunestyret. Når 

planen er vedtatt skal registrerte grunneiere, festere, og andre rettighetshavere i planområder og 

naboer til planområder som blir direkte berørt underrettes særskilt. Det skal også kunngjøres i 

lokal avis og/eller på kommunens hjemmesider. Kommunestyrets planvedtak kan påklages til 

fylkesmannen av parter og andre med rettslig klageinteresse.  

 

I e-post til sekretariatet skriver administrasjonen følgende om henvendelsen og de spørsmålene 

som blir reist: 

 

«Det er korrekt som Karvel skriver at formålet med kommunedelplanen var å revidere areal i 

kystsonen som var avmerket til bolig/hytteformål i kommuneplanen fra før, og altså ikke LNF 

arealene i kommuneplanen. Det er også riktig at området Brennvika var det eneste av de 46 

områdene som var LNF i kommuneplanen fra før, og som likevel ble omgjort til boligformål i 

kommunedelplanen vedtatt i 2012. Carl Bertelsen var i planutvalget i behandlingsperioden, og 

fratrådte som inhabil når området Brennvika var på dagsorden. 
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Rådmannen anbefalte i utgangspunktet at området ikke skulle tas inn i kommuneplanen fordi det 

ikke var i samsvar med planprogrammet, se vedlegg. Avgjørelsen om at området likevel skulle 

tas inn i kommuneplanen til boligformål med plankrav ble gjort i den politiske prosessen frem til 

planen ble lagt ut på høring mai 2011. Planforslaget har deretter blitt behandlet av statlige og 

regionale instanser, og til sist i kommunestyret i 2012. Kommunedelplanen, inklusiv området 

Brennvika, er lovlig vedtatt og diverse innsigelser som ble fremmet underveis i prosessen ble 

frafalt før vedtak.» 

 

Administrasjonen skriver videre at innsigelser og mekling med fylkesmannen som har pågått den 

siste tiden har vært i forbindelse med detaljregulering av det samme området. Det har også 

kommet merknader til forslag til detaljreguleringsplan fra grunneiere, beboere og andre private 

parter. I denne saken har innsigelsene fra fylkeskommunen nå blitt frafalt etter mekling hos 

fylkesmannen og saken vil bli sluttbehandlet i kommunestyret oktober 2019. 

 

Videre skriver administrasjonen at protester og innspill fra private behandles som merknader i 

høringsutkastet til kommunedelplaner og reguleringsplaner. Ved kommunedelplanen ble disse 

vurdert av planutvalget og kommunestyret i klagebehandlingen. Administrasjonen konkluderer 

avslutningsvis i sin e-post med at lovbestemte prosedyrer, saksbehandlingsregler og 

habilitetsregler er fulgt i saken. 

 

I pkt. 5 i henvendelsen fra Karvel og flere tas det opp habiliteten til Carl Bertelsen og i 

henvendelsen står det at planutvalget fungerte som styringsgruppe for prosjektet med 

differensierte byggegrenser og fikk det politiske ansvaret for å arbeide frem utkast for 

kommunedelplanen. De skriver videre at far/svigerfar (Carl Bertelsen) meldte seg inhabil i 

beslutning i saken. Videre bes det om en nærmere undersøkelse om mulig involvering i sakens 

forberedelse herunder bidrag/tilretteleggelse av faktiske grunnlaget for avgjørelsene. På 

bakgrunn av dette vil sekretariatet gi en kort redegjørelse for de aktuelle habilitetsreglene samt 

annen aktuell faktainformasjon som har kommet frem.  

 

Habilitetsreglene gjelder for alle offentlige tjenestemenn som inkluderer blant annet kommunalt 

ansatte og politikere i kommunale utvalg og nemder jf. Fvl. §. 10. I politiske utvalg er det 

utvalget i fellesskap som avgjør om vedkommende medlem er habilt til å behandle saken jf. Fvl. 

§8. En offentlig tjenestemann er inhabil jf §6 første ledd for å tilrettelegg grunnlaget for en 

avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak hvis personen: 
a. Selv er part i saken 

b. Når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så 

nært som søsken 

c. Når han er eller har vært gift eller er forlovet med eller fosterforeldre til en part 

d. Når han er verge eller fullmektig for en par i saken eller ha vært det etter at saken begynte 

e. Når han er leder eller har ledende stilling eller medlem av styret i et selskap eller lignende som er 

part i saken 

 

Selv om man ikke er inhabil etter overnevnte alternativer kan vedkommende likevel bli inhabil 

etter en skjønnsmessig vurdering etter §6 annet ledd. Etter denne bestemmelsen kan en 

tjenestemann eller folkevalgt bli inhabil hvis det foreligger «andre særegne forhold som er egnet 

til å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet». Bestemmelsen åpner for en bred og 

skjønnsmessig vurdering av om man har en lik tilknytning til saken eller partene at tilliten til han 

eller hun vil behandle saken på en nøytral måte kan bli svekket. Det må vurderes om avgjørelsen 

vil innebære en «særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær 

personlig tilknytning til».  
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Ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og 

regionalplan gjelder ikke regelen om automatisk inhabilitet i forvaltningsloven §6 jf. 

Kommuneloven §40 nr. 3 bokstav b. annet punktum. Dette gjelder saker av overordnet og 

generell karakter der den enkelte ansattes bidrag normalt vil være lite sett i lys av saken totale 

omfang. Unntaket i §40 nr. 3 bokstav b annet punktum er uttømmende, det vil si at det bare 

gjelder for de sakene som er angitt. Ved behandling av detaljplaner etter plan og bygningsloven 

vil den folkevalgte derimot bli inhabil dersom vedkommende har medvirket ved tilretteleggelsen 

av grunnlaget for avgjørelsen i en slik detaljplan.  

Av den informasjonen gitt i henvendelsen til Karvel med flere og tilbakemeldingen fra 

administrasjonen kommer det frem at Bertelsen ble erklært inhabil under behandlingen av planen 

når det kom til Brennvika. Administrasjonen skriver i sin tilbakemelding: 

«Carl Bertelsen var i planutvalget i behandlingsperioden, og fratrådte som inhabil når området 

Brennvika var på dagsorden.» 

 

Utfra dette kan det virke som han ble erklært inhabil til å behandle de deler som omfattet og 

således ikke deltatt i behandlingen som angår Brennvika. Vedlagt til saken følger saksprotokoller 

fra møtene i planutvalget 03.05.2011, 30.08.2011 og 29.11.2011 samt protokollen fra 

kommunestyrets behandling av saken 15.05.2012. Utfra protokollene kan vi se at Bertelsen ble 

erklært inhabil i sakene når det kom til den delen som omhandlet Brennvika. Administrasjonen 

har oppgitt at han i kommunestyret ble vurdert til å være habil etter råd fra fylkesmannen og 

kommuneloven §40 som er gjengitt over.  

 

Det har i saken blitt oversendt flere dokumenter fra administrasjonen og disse følger vedlagt. 

Vedlagt følger også henvendelse fra Karvel med flere. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Henvendelsen tar opp flere spørsmål en prosess vedrørende en kommunedelplan og politiske 

behandlinger noen år tilbake i tid. Sekretariatet har derfor behov innledningsvis for å bemerke at 

det er utfordrende å ettergå politiske diskusjoner og prioriteringer. Videre ønsker vi å gjennomgå 

rammene for kontrollutvalgets sine undersøkelser og hvilke begrensinger man har. Dette for å 

begrunne og vise hvorfor enkelte av spørsmålene etter vår vurdering vil falle utenfor 

kontrollutvalgets mandat. 

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og har ikke mulighet til å overprøve eller ta 

stilling til intensjonen ved politiske vedtak. Kontrollutvalget skal ikke behandle enkeltsaker, men 

ha fokus på systemnivå og kun bruke enkeltsaker for å vurdere systemene og rutiner. I 

henvendelsen bes det om at kontrollutvalget svarer på om kommunens egne retningslinjer og god 

forvaltningsskikk er fulgt i behandlingen av kommunedelplanen for kystsonen 2011-23. Alle 

med partsrettigheter i en plansak har mulighet til å påklage kommunestyrets vedtak når det 

foreligger og fylkesmannen er klageinstans. I dette tilfellet har ikke merknader og eventuelle 

klager ført frem. Det kan klages på både innholdsfeil og saksbehandlingsfeil. Når 

kommunedelplanen er behandlet og ikke blitt omgjort av en klageinstans er den å anse som 

gyldig og bindende for videre utvikling av området. Hadde det vært saksbehandlingsfeil i saken 

eller innholdsfeil som påvirket utfallet av saken ville vedtaket i en klagebehandling ha blitt 

omgjort. Det er fylkesmannen som er ansvarlig for å vurdere og ta stilling til klager på 

saksbehandlingen og innholdsfeil i enkeltsaker. Kontrollutvalget er ikke klageinstans for vedtak 

fattet i en plansak. 

 



 

 40  

Når det kommer til spørsmålene i pkt.1, 2 og 3 i henvendelsen bærer disse preg av å være 

politiske prioriteringer og ønsker. Administrasjonen skriver i sin tilbakemelding at avgjørelsen 

om at området skulle inn i planen ble gjort i den politiske prosessen. Det må derfor tolkes som 

den politiske viljen og prioritering at det ble gjort. Kontrollutvalget har ikke mulighet til å 

vurdere hensiktsmessigheten ved politiske prioriteringer. 

 

I pkt. 4 i henvendelsen må det tolkes som en bekymring om at en inhabil person skal ha vært 

med å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen. I den anledning er det viktig å fremheve at både 

Karvel med flere og administrasjonen har uttalt at Bertelsen ble erklært inhabil ved behandlingen 

av saken. Og at det er forarbeidet til planen det stilles spørsmål ved. Det kan lett komme slike 

spørsmål når politikere har private interesser i saker som er til politiske behandling og det er 

viktig at det reflekteres over og tas stilling til habiliteten. Samtidig vil sekretariatet fremheve at 

det ikke er ulovlig å være inhabil så lenge man fratrer. Videre har politikere som andre 

privatpersoner rett og mulighet til å søke om planendringer eller inngå avtaler med kommunen. 

Det viktige er at det er habile personer i kommune som behandler og tar avgjørelsene i sakene. 

Administrasjonen har uttalt at Bertelsen fratrådte når Brennvika var på agendaen og det er også 

oversendt protokoller fra planprosessen som underbygger dette. Utfra foreliggende informasjon 

kan ikke sekretariatet se at det er noe som tyder på at en inhabil person har deltatt og påvirket 

prosessen. Videre kan det virke som at man har vært bevisst på habilitetsutfordringer underveis i 

prosessen når man ser de ulike protokollene. 
 

Det gjøres til slutt oppmerksom på at kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon «plan- 

og byggesaksbehandling – rutiner og praksis» som på et overordnet nivå vil belyse kommunens 

arbeid og rutiner knyttet til habilitet. Forvaltningsrevisjonen baserer seg på systemkontroller og 

ikke enkeltsaker.  

 

 
Vedlegg:  

- Henvendelse om kommunedelplan fra 2011 

- Tilleggs henvendelse med vedlegg 

- Planprogram 2010 

- E-postutveksling oktober 2010 

- Innspill til Helberg 25.10.10 

- Konsekvensutredning 2011 

- Søknad om endring av kommuneplanens arealdel 

- Saksprotokoll Planutvalget 03.05.2011 

- Saksprotokoll Planutvalget 30.08.2011 

- Saksprotokoll Teknikk, plan og naturkomite 29.11.2011 

- Saksprotokoll Kommunestyret 15.05.2012 

 

 

Vedlegg til sak 
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44/19 Henvendelse vedrørende byggesak, verneplan m.m. 

 
Arkivsak-dok.  19/08879-2 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 44/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget kan ikke se at tipseren har underbygd eller klart å dokumentere innholdet i 

påstandene sine. Kontrollutvalget velger derfor å ikke gå videre på saken. Det anbefales videre at 

tipser melder eventuell forskjellsbehandling innenfor verneplanen inn til byggesaksavdelingen 

for videre behandling.  

 

 
Bakgrunn for saken: 

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

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. Henvendelsen ble vedlagt under 

«utgående/innkommende post» under sak 23/19 Eventuelt 02.05.2019. 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.  

 

Saksopplysninger: 

Henvendelsen dreier seg om søknad om bygg av garasje, søknad om bygg av hus, påstand om 

forskjellsbehandling innenfor verneplanen, påstander om ekskludering av håndverkere, samt 

påstander om tette bånd til politikere og ansatte i kommunen og fordeler grunnet dette. Saken vil 

bli fremstilt punktvis slik den fremkommer i første henvendelse fra tipseren. 

 

Punkt 1.1:  

En person i adresse XX har søkte om å få bygge garasje inntil tomtegrensen. Tipser sier at nabo 

YY leverte klage på dette, men XX fikk sin byggesøknad innvilget. Tipser stiller spørsmål ved 

om dette skyldes «usunne kollegiale tjenester». Det viser seg her at byggesakslederen ikke lenger 

jobber i kommunen. Kontrollutvalget har derfor ikke anledning til å stille ham spørsmål, og han 

kan ikke forsvare seg. Det gjør det vanskeligere å forsvarlig ettergå tipserens påstander. Etter hva 

kontrollutvalgssekretariatet kan se har ikke tipseren underbygd eller klart å dokumentere 

innholdet i påstandene sine. 

 

Punkt 1.2: Tipser søkte om å bygge et hus, og fikk muntlig informasjon fra byggesaksleder om at 

de ikke trengte støymåling. Statens veivesen har i ettertid krevd støymåling og ønsket at Asplan 

Viak skulle foreta denne. Tipser stiller spørsmål ved om dette skyldes en konflikt med 

byggesaksleder. Tipser kommer også med beskrivelser av at byggesaksleder har kommet med 

«…karakterdrepende uttalelser om en annen innbygger i kommunen (ved navn).» Personen 

hevder også at byggesaksleder har anmeldt samboeren for truser som ikke har funnet sted 

(Sekretariatet gjør oppmerksom på at det her er ukjent om anmeldelsen var av byggesakslederen 

som privatperson eller som ansatt i kommunen) og tipser skriver «…At påstanden om trussel var 
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grunnløs var åpenbart for politiet også». Dette er ikke dokumentert. Tipser hevder at de ble 

anbefalt å anmelde kommunen for falsk anmeldelse, men har valgt å ikke gjøre dette.  

 

Som tidligere nevnt jobber ikke denne byggesakslederen lenger i kommunen. Tipseren har ikke 

gitt navn på aktuelle personer i Statens vegvesen eller den aktuelle arkitekten som tipseren påstår 

er omgangsvenner. Kontrollutvalget har ikke lovhjemmel til å kreve informasjon fra Statens 

vegvesen eller private selskaper som et arkitektkontor. Etter hva kontrollutvalgssekretariatet kan 

se har ikke tipseren underbygd eller klart å dokumentere innholdet i påstandene sine vedrørende 

aktuelle byggesaksleder. 

 

Punkt 2.1: En huseier i hovedgaten ble pålagt å bytte takstein etter at nye takstein var lagt da 

taket ble utbedret med referanse til verneplanen. Tipser stiller her spørsmål ved hvorfor ikke 

andre huseiere som ifølge tipser også har brudd på verneplanen har fått beskjed om utbedring av 

feil. Vi har mottatt kun et eksempel på forskjellsbehandling. Her hevder tipser at verneplanen 

brytes. Personen skriver videre «der bor ZZ som jobbet i Tvedestrand kommune». Det 

fremkommer ikke i tipserens henvendelse om dette huset har blitt endret i den senere tid (etter 

verneplanen ble vedtatt). Kontrollutvalgssekretariatet har spurt om denne og øvrige saker vedr. 

forskjellsbehandling innenfor verneplanen har blitt meldt inn til byggesaksavdelingen, men tipser 

har ikke besvart dette. Byggesaksavdelingen er ansvarlig tilsynsmyndighet og skal følge opp 

eventuelle ulovlige tiltak. 

 

Punkt 3.1. Tipser hevder her at håndverkere/håndverksbedrifter blir ekskludert og at det er et 

usunt forhold mellom enkelte håndverkere og kommunen/politikken. Det kommer her påstander 

om forfordeling og vennetjenester. Tipser skriver her at Ribe Betong ikke fikk bygge på grunn 

av naboprotester. Tipser skriver videre at en av disse naboene var Bjarne Sundsdal som 

har/hadde verv i TTL. Kontrollutvalgssekretariatet har her påpekt til tipser at alle naboer har lov 

til å legge inn naboprotester. Etter hva kontrollutvalgssekretariatet kan se har ikke tipseren 

underbygd eller klart å dokumentere innholdet i påstandene sine vedrørende forfordeling og 

vennetjenester. 

 

Tipser skrev også at Fagelektro Gunnar Storm Olsen påstås å få overpris ved salg av 

forretningsbygg til kommunen pga politiske kontakter. Denne saken var oppe i kontrollutvalget 

31.08.2016 med følgende vedtak: "Kontrollutvalget er av den oppfatning at dette ikke er en sak 

for kontrollutvalget og velger å ikke se ytterligere på saken." 

 

Tipser skriver videre at Brødrene Knutsen har fått flere oppdrag for kommunen som andre 

entreprenører stusser over pga manglende anbudsrunde. Dersom dette gjelder påstand om brudd 

på offentlige anskaffelser ved Dypvåg brygge, så var dette oppe i kontrollutvalget 16.02.2017 

med følgende vedtak: "Kontrollutvalget kan ikke se at vedtaket som er fattet er ulovlig eller 

konkurransevridende i henhold til lov om offentlige anskaffelser." Fylkesmannens konkluderte 

følgende på anmodningen om lovlighetskontroll: "Vi er derfor kommet til at anmodningen om 

lovlighetskontroll ikke kan tas til følge". Tipser har fått beskjed om å spesifisere hvilke oppdrag 

det er snakk om dersom det er snakk om andre oppdrag, men har ikke besvart dette. 

 

Punkt 3.2: Tipser hevder her at enkelte politikere og eller «folk i offentlig oppnevnte 

roller/utvalg» får egne fordeler og gir andre det. Det blir her nevnt at en person ble ansatt etter at 

kommunen vedtok ansettelsesstopp. Kontrollutvalgssekretariatet henviser her til sak «Ansettelse 

av forretningsfører i Tvedestrand vekst» som ble behandlet 28.05.2019 med følgende vedtak: 

«Kontrollutvalget kan ikke se at det er grunnlag for ytterligere undersøkelser av saken på 

bakgrunn av fremlagt informasjon. Saken avsluttes derfor fra kontrollutvalgets side. Vi viser for 

øvrig til forvaltningsloven §1 og aksjeloven.» 
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Tipser hevder også at Erling Holm, Jan Marcussen og Carl Berthelsen har fått fordeler pga 

bekjentskap med en ansatt i kommunen. Sekretariatet har her spurt tipser om hvilke fordeler 

personen har gitt disse personene, men dette er ikke besvart.  Dette er derfor ikke mulig å 

undersøke. Tipser skriver også "og andre i administrasjonen» uten å spesifisere navn på hvem 

som har gitt hvilke fordeler, hvem som har mottatt og hvilke saker det er. 

 

Punkt 3.3. Tipser påstår her at bedriftsetablering har blitt motarbeidet i Tvedestrand kommune 

fordi «folk i råd/utvalg og/eller politikeres egeninteresse har blitt tillagt større vekt enn 

kommunens som helhet.» Tipser gir Ribe Betong som eksempel. Det henvises her til punkt 3.1.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Den aktuelle byggesakslederen som nevnt i punkt 1.1. og 1.2. jobber ikke lenger i kommunen, og 

sluttet i kommunen for flere år siden. Kontrollutvalget kan derfor ikke stille byggesakslederen 

spørsmål. Det stilles derfor spørsmål ved om sakene bør tas opp igjen etter så mange år. 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 i punk 1.1.). Det kan derfor bli gjort feil vurderinger når man 

skal se tilbake på enkeltsaker. Individualpreventive hensyn vil i tillegg bli mindre. Mange rutiner 

kan dessuten ha endret seg siden da.  

 

Etter hva kontrollutvalgssekretariatet kan se har ikke tipseren underbygd eller klart å 

dokumentere innholdet i påstandene sine verken i punkt 1.1., 1.2 og 2.1. Det anbefales derfor at 

man ikke går videre med saken. Det anbefales videre at tipser melder eventuell 

forskjellsbehandling innenfor verneplanen inn til byggesaksavdelingen for videre behandling.  

 

Når det gjelder punkt 3.1., 3.2. og 3.3. så kan ikke kontrollutvalgssekretariatet se at tipser har 

klart å underbygge sine påstander. Tidligere saker anbefales dessuten å ikke tas opp på nytt uten 

at det fremkommer nye opplysninger. Også disse punktene anbefales det derfor å ikke gå videre 

med.  

 

 
Vedlegg:  

- Henvendelse vedr. Byggesak, verneplan m.m. 

- Epost fra varsler til sekretariat: Svar på epost: Varsling som en følge av oppslag i 

Tvedestrandsposten 

 

 

Vedlegg til sak 
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45/19 Ny orientering vedrørende fylkesmannens tilsyn - oppfølging av barn 

med psykiske vansker 

 
Arkivsak-dok.  19/03664-6 

Arkivkode.  219  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 45/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om ny orientering om et år.  

 

 
Bakgrunn for saken: 

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Tvedestrand kommune og besøkte i den forbindelse 

Familiehuset 03.-05.12.2018. Det ble da undersøkt om Tvedestrand kommune sørger for at barn 

7-12 år med psykiske vansker får en oppfølging med fokus på tverrfaglighet og samhandling i 

samsvar med aktuelle lovkrav. Utkast til rapport ble sendt Tvedestrand kommune datert 

20.12.2018, og Tvedestrand kommune sendte kommentarer og innsigelser til faktagrunnlaget i 

utkastet datert 09.01.2019. Endelig rapport fra tilsyn ble sendt kommunen datert 14.02.2018.  

 

Det ble funnet lovbrudd ved tilsynet: 

 Kommunen sikrer ikke at det i alle saker legges til rette for systematisk samhandling rundt barn 

og unge 7-12 år med psykiske vansker. Manglende samhandling kan føre til manglende faglig 

forsvarlighet i tjenestene. 

 

Dette er brudd på Helse- og omsorgstjenesteloven §3-4;  

«Kommunens ansvar etter § 3-1 første ledd innebærer plikt til å legge til rette for samhandling 

mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig 

for å tilby tjenester omfattet av loven her. 
Kommunen skal samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og stat, slik at helse- og 

omsorgstjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet.» 

 

Rapporten ble presentert på kontrollutvalgsmøte 28.03.2019, med følgende vedtak: 

«Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber om ny orientering i saken når 

Tvedestrand 

kommune har levert fremdriftsplan til fylkesmannen.» 

 

 
Saksopplysninger: 

I tilsynsrapporten punkt fire ble faktagrunnlaget vurdert opp mot aktuelt lovgrunnlag. Det ble da 

påpekt blant annet følgende forhold: 

 Vedr. kommunens tjenestetilbud Hol §3-1 «den enkelte bruker skal ha et helhetlig og 

koordinert tjenestetilbud». Det er i liten grad etablert faste samarbeidsteam rundt det enkelte 

barn og det er ikke definert en ansvarlig person. Bare få har koordinator. Hvem som får tilbud om 

oppfølging fra helsesøster og hvilken oppfølging som gis, fremstår som tilfeldig. Det er ikke 

rutiner som beskriver tjenestetilbudet eller samhandlingen mellom disse. Oppfølgingsenheten 
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oppfattes ikke som en del av kommunens tjenestetilbud til barn i barneskolealder med psykiske 

vansker. 

 Vedr. samarbeid Hol §3-4 «kommunens plikt til samhandling og samarbeid». Kommunen 

har til en viss grad et organisert samarbeid på tvers for denne gruppa gjennom ressursteamene på 

skolen. Disse teamene ivaretar imidlertid ikke i tilstrekkelig grad helsetjenestene til barna. Det er 

opp til rektor om helsesøster deltar og fastlegene er sjelden involvert. Teamene fungerer ulikt og 

informasjon om ressursteamene er lite tilgjengelig. Det er ikke etablert faste arenaer for intern 

tverrfaglig samarbeid på tjenestenivå (utover ressursteam). Av de 10 barna som fylkesmannen 

gjennomgikk fant de lite spor av aktive ansvarsgrupper. Fylkesmannen fant ikke spor av 

fastlegenes koordineringsansvar jf fastlegeforskriften §19. Det er gjensidig frustrasjon over 

manglende/for sen informasjonsutveksling mellom fastleger og barnevern. Det er ikke etablert 

noe system som sikrer at barn som blir avvist hos ABUP blir fanget opp, og heller ikke noe 

system for oppfølging av ABUP-drop-in-samtalene. Rapporten påpeker også at 

oppfølgingsenheten ikke er en del av tilbudet til denne gruppa, selv om de selv mener at de er det. 

Her mangler det tydelighet om rollen, tilbudet de kan gi og styringen av det helhetlige tilbudet i 

kommunen. Det sikres ikke at barns stemme blir hørt i saker som angår dem. 

 Vedr. Styring, Forskrift om Ledelse og kvalitetsforbedring i Helse- og omsorgstjenesten §4. 

jf. §6 til §9. «Det skal blant annet sikres god og tydelig ansvarsfordeling og det skal gå klart 

frem hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.» Rapporten påpeker her at 

kommunen har et avvikssystem (QM+), men dette blir i liten grad brukt. Avvik benyttes ikke i 

kommunens systematiske forbedringsarbeid innenfor tilsynsområdet. Det fremgår at det finnes 

rutiner som i noen grad styrer praksis innenfor enkelte tjenester, men disse er ikke kjent for andre 

deler av virksomheten. Det mangler rutiner for samarbeid på tvers for å sikre at tjenestene til 

denne gruppa er samordnet og koordinert. Rutinene er ikke implementert i kommunens 

internkontrollsystem QM+. Tilsynet har vist at kommunens ledelse i liten grad har fulgt med på at 

styringen av tjenestene til barn og unge med psykiske vansker fungerer som forutsatt og er 

tilstrekkelige for å gi forsvarlige tjenester.  

 

Fylkesmannen ba Tvedestrand kommune om å gjøre en egen vurdering av hvilke forhold som 

påvirker og bidrar til lovbruddet, basert på kommunens kjennskap til egen virksomhet. 

De ba videre om at kommunen skulle utarbeide en plan for å rette lovbruddet. En slik plan vil 

normalt 

inneholde: 

 Tiltak som må iverksettes for å rette lovbruddet. 

 Hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene er iverksatt. 

 Hvordan ledelsen vil følge med på om tiltakene har virket som planlagt, etter at de har 

fått virket en stund. 

 Virksomhetens egne frister for å sikre fremdrift. 

 

Fylkesmannen mottok den 15.04.2019 kommunens egen vurdering og plan for tiltak som måtte 

iverksettes for å rette lovbruddet. Den 06.05.2019 mottok de oversikt over iverksatte tiltak med 

frist 01.05. og det som er planlagt resten av året. Fylkesmannen har også mottatt aktuelle 

prosedyrer for samhandling i kommunen. Kommunen har utarbeidet en oversikt over 

hjelpetilbud til barn og unge i ulike livsfaser. Etter Fylkesmannens vurdering har kommunen 

gjort en grundig gjennomgang av sine systemer for å sikre samhandling i kommunen, og 

fylkesmannen har avsluttet tilsynet.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
 

Alle tiltak er enda ikke iverksatt og kommunen vil fortsatt trenge noe tid for å få disse på plass. 

Fylkesmannen poengterer derfor i sitt brev at det påhviler kommunens ledelse et ansvar for å følge opp at 

tiltakene er virksomme slik at kommunens tjenester blir forsvarlige. Det vil i det videre være kommunen 
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som gjennom sine styringssystemer, sørger for at gode samarbeidsstrukturer blir implementert i 

kommunen og i de samarbeidende instansene. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget å be om en 

ny orientering om et år. 
 

 
Vedlegg:  

- Oversendelse av aktuell dokumentasjon for å lukke lovbrudd etter tilsyn 

- Årshjul tilsyn 

- Avslutning av tilsyn – oppfølging av barn 7-12 

 

 

Vedlegg til sak 
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46/19 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Tvedestrand 

 
Arkivsak-dok.  19/11087-1 

Arkivkode.  151  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 46/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontroll, tilsyn og revisjon i Tvedestrand 

kommune med en ramme på kr  1 077 000,-.  

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 
Bakgrunn for saken: 

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:  

 

«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet 

skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til 

kommunestyret eller fylkestinget.»  

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett 

for kontroll, tilsyn og revisjon for 2020 i Tvedestrand kommune. 

 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Tvedestrand 

kommune for 2020. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av 

utvalget, og i tillegg kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kommunens kjøp 

av revisjonstjenester. Budsjettet er hovedsakelig basert på kommunens reglement for 

godtgjørelse av folkevalgte, tidligere budsjettall som kontrollutvalget har spilt inn, regnskapstall 

og anslag fra de interkommunale selskapene som utfører arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i 

virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige 

ressurser til dette. Sekretariatet ønsker gjennom budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene 

innen kontroll, tilsyn og revisjon eksplisitt. 

 

Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå 

kommunen ligger på. Budsjettet er laget ut fra gjeldende reglement for godtgjørelse til 

folkevalgte i Tvedestrand kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Tvedestrand 

kommune og Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 5 

kontrollutvalgsmøter i året. Godtgjørelsene justeres etter ordfører sin lønn som igjen er bundet 
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opp mot stortingsrepresentantenes lønn. Leder mottar en fast årlig godtgjørelse på 3 prosent av 

ordførers lønn og medlemmene får en godtgjørelse pr møte på 0,07 prosent av ordfører lønn. I 

tillegg legges det inn arbeidsgiveravgift som utgjør 14,1 prosent av de totale godtgjørelsene. 

 

Kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på 

kontrollutvalgets arbeid, og det forventes at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til dette. I 

tillegg er det av stor verdi å få kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer i 

andre kommuner. Sekretariatet anbefaler: 

- NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i januar 2020 (Norges Kommunerevisorforbund), 

og/eller 

- FKT’s fagkonferanse i juni 2020 (Forum for kontroll og tilsyn), samt 

- vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. 

Posten for opplæring tar høyde for at fem medlemmer kan delta på minst én sentral konferanse 

eller andre opplæringstiltak (alternativt at noen deltar på flere kurs/konferanser), samt at alle 

deltar på vårkonferansen og høstkonferansen i regi av Temark i 2020. 

 

Revisjon og sekretariat 

Tvedestrand kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, 

tilsyns- og revisjonsoppgavene. Dette er Aust-Agder Revisjon IKS for revisjonsoppgaver og 

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge 

disse selskapene er det representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av 

dette på medlemskommunene.  

 

Aust-Agder Revisjon IKS gjennomførte en større omlegging av sin modell for beregning av 

kommunenes/medlemmenes tilskudd til revisjonsselskapet fra 2018. Den nye modellen bruker 

faktisk/planlagt tidsforbruk i kommunen som en vesentlig faktor for beregningen av tilskuddet. I 

tillegg vil selskapet gjennom den nye modellen spesifisere og dermed synliggjøre ressursene som 

brukes til ulike oppgaver overfor kommunen. Selskapskontroll har blitt lagt inn i 

revisjonstilskuddet sammen med forvaltningsrevisjon, istedenfor å videreføre tidligere praksis 

med egen fakturering av selskapskontroll. Ikke alle selskapskontroller regnes som rene 

revisjonsoppgaver som må utføres av revisjonen, men det har vært tradisjon for at også disse 

utføres av Aust-Agder Revisjon IKS for Tvedestrand kommune. Budsjettet baserer seg på 

vedtatte planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, som igjen er laget på bakgrunn av 

lovkrav og behovet for slike revisjoner og kontroller i Tvedestrand kommune. 

 

Representantskapet til Aust-Agder Revisjon IKS vil vedta fordelingen av selskapets kostnader 

mellom medlemskommunene  20. September 2019. Vi presiserer derfor at summene i saken er 

anslag. Endelig vedtak i Aust-Agder Revisjon IKS’ representantskap vil bli oversendt til 

kommunen. Tilskuddet er bygd opp på følgende måte: 

 

Tilskuddsart: Bud. 2019 Bud. 2020 

Lovpålagt finansiell revisjon: 221 000 235 200 

Særattestasjoner og bistand: 104 000 107 520 

KU-arbeid, møtevirksomhet og bistand 
overfor KU: 48 750 50 400 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: 260 000 268 800 

Andel felleskostnader: 165 000 167 500 

SUM  tilskudd fra Tvedestrand kommune: 798 000 829 420 

Avrundet til hele 1 000 i budsjett: 798 000 829 000 
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For Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er også budsjettallet for 2020 et anslag. 

Budsjettet er med forutsetning av at inntreden av nye kommuner går i orden. Endelig vedtak i 

Temarks representantskap i November/ Desember 2019 vil bli oversendt til kommunen. Anslaget 

er derfor oppgitt av selskapet under forutsetning om godkjenning i representantskapet.   
 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 kan spesifiseres som følger: 

 

  Regnskap Budsjett Regnskap Bud.forslag 

  2018 2019 
Pr 

300619 2020 

KONTROLLUTVALGET        

Lønn 26 667  13 500 28 000 

Møtegodtgjørelse 4 263 46 000  13 000 

Arbeidsgiveravgift 5 137  3 304 7 000 

Tapt arbeidsfortjeneste 5 500  9 827 6 000 

Servering 1 632 0 0 0 

Kontorutgifter 850 1 000 850 1 000 

Kurs/opplæring (inkl. reise) 22 596 30 000 3 000 60 000 

Kjøregodtgjørelse   1 313 5 000 

      

Sum KU 66 645 77 000 31 795 120 000 

      

Sekretariat – Temark IKS 92 800 96 000 48 050 128 000 

      

REVISJON     

Tilskudd Aust-Agder Revisjon IKS 752 000 798 000 399 000 829 000 

      

SUM KONTROLLVIRKSOMHET 911 445 971 000 478 845 1 077 000 

 

 

Sekretariatet gjentar at vi må ta forbehold om vedtak i representantskapene i Aust-Agder 

Revisjon IKS og i Temark om tilskudd til hhv. revisjonen og sekretariatet.  
 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunen til 

kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via formannskapet, dvs. 

den skal legges ved når budsjettet oversendes fra rådmannen til formannskapet og fra 

formannskapet til kommunestyret. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 1 077 000,- for kontrollutvalget i 2020 inkl. 

kostnader til revisjons- og sekretariatstjenester. 
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47/19 Overordnet revisjonsstrategi 2019 regnskapsrevisjon Tvedestrand 

 
Arkivsak-dok.  19/11740-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 47/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Tvedestrand kommune tas til orientering. 

 

 
Saksopplysninger: 

Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 

revisjonsarbeidet. Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to 

hovedoppgaver: regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  Aust-Agder Revisjon IKS er valgt 

som revisor for Tvedestrand kommune og har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 er det overordnede planleggingsdokumentet for 

gjennomføring av regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2019. Formålet med overordnet 

revisjonsstrategi er å planlegge revisjonshandlingene på et overordnet nivå, men den egner seg 

også til å gi kontrollutvalget informasjon om de overordnede vurderingene og hensynene som 

revisor har lagt vekt på i planleggingen av revisjonsarbeidet. Ut fra overordnede vurderinger av 

kommunens drift og økonomiske internkontroll, vesentlighet og risiko, har revisor utarbeidet en 

overordnet revisjonsplan, som inngår som en del av strategidokumentet.  

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, vil være et grunnlag for å utøve kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar overfor 

revisjonen. Kontrollutvalget kan ved revisors rapportering gjennom året og i forbindelse med 

revisjonen av årsregnskapet etterspørre oppfølging av strategi og revisjonsplan. 

 

Revisor vil orientere om overordnet revisjonsstrategi i møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens dokument og skal bare tas til orientering av 

kontrollutvalget. Den vil likevel sikre utvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar 

overfor revisjonen. 

 
Vedlegg:  

Overordnet revisjonsstrategi Tvedestrand kommune – Regnskapsrevisjon 2019.  

Vedlegg til sak 
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48/19 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 
Arkivsak-dok.  19/08635-8 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 48/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget bestilte risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll fra Aust-Agder revisjon IKS for levering våren 2020 i møte 02.05.2019. 

Sittende kontrollutvalg skal i tillegg gis anledning til å komme med innspill til neste planperiode 

ut i fra deres kjennskap og kunnskap til kommunen. 

 

 

Saksopplysninger: 

Bestemmelsene om planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er hjemlet både i ny 

kommunelov  

§ 23-3 og § 23-4. Videre gir dagens forskrift om kontrollutvalg og forskrift om revisjon en 

nærmere beskrivelse av bestemmelsene om planarbeidet.  

 

For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget 

utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og en plan for eierskapskontroll. Begge planene er i 

utgangspunktet uavhengige av hverandre, men det kan være en fordel å samordne planarbeidet. 

Det nye kontrollutvalget og kommunestyret vil behandle plan for forvaltningsrevisjon og plan 

for eierskapskontroll for neste valgperiode i løpet av 2020. 

 

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

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

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

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

En slik analyse er planlagt gjennomført vinteren/våren 2019/2020 og det er tradisjonelt 

revisjonen som gjennomfører denne analysen i 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 kommer også frem av «Kontrollutvalgsboken» at kontrollutvalget selv er en viktig 

informasjonskilde i analysearbeidet. Det er derfor en fordel at kontrollutvalget selv er aktivt 

involvert i analysearbeidet. Kontrollutvalgsmedlemmene sitter på viktig kunnskap om 

kommunen med bakgrunn i sitt politiske engasjement og arbeidet i utvalget. Også revisjonen og 

sekretariatet vil ha erfaringer fra gjennomførte revisjoner, kontroller og behandlede saker som 

kan være viktige informasjonskilder. 
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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 kommunens virksomhetsområder og eierinteresser, derfor er det viktig at det 

sittende kontrollutvalget involveres i arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen. Et erfarent 

kontrollutvalg på tampen av sin periode kan bidra med viktig informasjon, og oversikt over, 

kommunens virksomhet og kontrollutvalgets arbeid i perioden som har vært. 

 

Det er derfor viktig at denne prosessen blir vektlagt i kontrollutvalget, og det er bakgrunnen for 

at kontrollutvalget får forelagt denne saken på tampen av perioden. Det legges med dette opp til 

at det sittende kontrollutvalget får en anledning til gi innspill i forkant av prosessen med 

analysearbeidet. Denne prosessen er ofte basert på innsamlet informasjon som, sammen med 

kontrollutvalgets egne erfaringer, danner grunnlag for å vurdere kommunens ulike 

tjenesteområder og eierstyring. 

 

Revisjonen vil legge frem et notat som redegjør for status for forvaltningsrevisjonsprosjekt i 

Tvedestrand kommune i perioden 2016-2019, og et notat som redegjør for status for 

selskapskontroll i Tvedestrand kommune i planperioden 2016-2019. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Saken legges frem til drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgets 

medlemmer gis anledning til å komme med innspill til planarbeidet i møte. 

 

 
Vedlegg:  

- Notat - Forvaltningsrevisjon i Tvedestrand kommune 2016-2019 

- Notat - Selskapskontroll i Tvedestrand kommune 2016-2019 

 

 

Vedlegg til sak 
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49/19 Orientering fra revisor 13.09.2019. 

 
Arkivsak-dok.  18/13315-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 49/19 

 

 

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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50/19 Eventuelt 13.09.2019 

 
Arkivsak-dok.  18/13316-11 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 13.09.2019 50/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Saksopplysninger: 

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

a. 18.06.2019 Sak 19/49 Budsjettkontroll 1. tertial 2019 

b. 18.06.2019 Sak 19/61 Finansiering av tilleggsbevilgning til 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Plan og byggesak – rutiner og praksis» 

c. 18.06.2019 Sak 19/62 Søknad om fritak fra politiske verv 

2. Utgående/innkommende post: 

a. Justert prosjektplan versjon 2, redigert i henhold til utvalgets vedtak 28.05.2019. 

b. Anonym varsling vedr. båthus i Siaveien. Vil bli behandlet sammen med sak 

19/10179 «Anonyme henvendelser vedrørende båtbuer» på et senere tidspunkt.  

3. Neste møte: 05.12.2019 kl. 09.00. 

4. Eventuelt. 

 

 
Vedlegg:  

- Justert prosjektplan versjon 2, redigert i henhold til utvalgets vedtak 28.05.2019. 

- Anonym varsling vedr. båthus i Siaveien. 

 

 

Vedlegg til sak 

 

 
 


