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 MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tjøme 
 
Dato: 05.10.2017 kl. 09:00 
Sted: Tjøme rådhus 
Arkivsak: 16/00232 
  
Tilstede:  Dag Erichsrud, kontrollutvalgsleder 

Per Ove Width, medlem  
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Jørn Fuglår 

  
Forfall:  Anne Marie Indseth, nestleder 
  
Andre: Tjøme kommune, ordfører Bente Kleppe Bjerke 

Tjøme kommune, konstituert rådmann Johnny Steinsvåg 
KPMG, revisor Rune Johansen 
VIKS, rådgiver Anja Ottervang Eriksen 
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Dag Erichsrud 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen. 
Innkalling og saker ble godkjent. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

22/17 
16/00232-
32 

Godkjenning av protokoll 12.09.17 2 

23/17 
17/00111-
18 

Gransking av byggesaksavdelingen, behandling av 
rapporten fra BDO 

2 

24/17 16/00247-9 Eventuelt 4 
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Saker til behandling 

22/17 Godkjenning av protokoll 12.09.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 05.10.2017 22/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 12.09.17 godkjennes. 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 12.09.17 godkjennes. 
 
 
 
 

23/17 Gransking av byggesaksavdelingen, behandling av rapporten 
fra BDO 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 05.10.2017 23/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar granskingsrapporten fra BDO datert 20.09.2017 om 
byggesaksbehandling m.v. i Tjøme kommune til orientering.  
 
Kontrollutvalget er tilfreds med at rapporten ikke inneholder bevis eller 
dokumentasjon på korrupsjon.  
 
Kontrollutvalget ser alvorlig på de funn og forhold som er beskrevet i rapporten når 
det gjelder kommunens byggesaksbehandling. 
 
Kontrollutvalget viser til formannskapets vedtak i sak 23/17, og forutsetter at 
rådmannen snarest utarbeider en plan for videre oppfølging av rapporten fra BDO.  
 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølgingen av rapporten på neste 
kontrollutvalgsmøte 
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Møtebehandling 
Ordfører informerte om saken og prosessen. Det ble vist til mandatet i saken. 
Ordfører delte ut og gjennomgikk kortversjonen av granskingsrapporten. Konstituert 
rådmann la frem hvilke tiltak som er satt i gang i lys av manglende internkontroll og 
systemsvikt. Kontrollutvalget stilte mange spørsmål som ble besvart. Advokat Tor 
Erik Heggøy fra Advokatfirma Tenden ble invitert inn i kontrollutvalget for å svare på 
spørsmål.  Kommunalsjef Gunnar Rougnø ble invitert inn til kontrollutvalget og svarte 
på spørsmål om rutiner og praksis i byggesaksavdelingen vedrørende 
saksbehandlingen. Kontrollutvalget diskuterte saken grundig.  
 
Kontrollutvalgsmedlem Per Ove Width la frem følgende forslag til vedtak: 
«Kontrollutvalget mener granskingsrapporten fra BDO er mangelfull. Kontrollutvalget 
ser imidlertid på deler av rapporten som omhandler kommunens byggesaksavdeling 
og de funn som er gjort som svært alvorlig. Kontrollutvalget oversender saken til 
kommunestyret som selv igangsetter ny gransking basert på kommunestyrets 
mandat.» 
 
Kontrollutvalgsmedlemmene Dag Erichsrud og Jørn Fuglår fremmet i fellesskap 
følgende forslag; 
«Kontrollutvalget tar granskingsrapporten fra BDO datert 20.09.2017 om 
byggesaksbehandling m.v. i Tjøme kommune til orientering.  
 
Kontrollutvalget ser alvorlig på de funn og forhold som er beskrevet i rapporten når 
det gjelder kommunens byggesaksbehandling. 
 
Kontrollutvalget ber kommunens revisor KPMG, om å utarbeide en juridisk vurdering 
av korrupsjonsspørsmålet knyttet til sakene om Abrahamsen og  
Svendsen i granskingsrapporten. 
 
Kontrollutvalget ber videre om en vurdering av hvordan administrasjonens ansvar er 
ivaretatt vedrørende etterlevelse av regelverket knyttet til behandling av byggesaker i 
kommunen. 
  
Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen snarest utarbeider en plan for videre 
oppfølging av rapporten fra BDO. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om 
oppfølgingen av rapporten på neste kontrollutvalgsmøte.» 
 
 
Votering 
Dag Erichsrud og Jørn Fuglårs forslag ble vedtatt med 2 mot 1 stemme som ble 
avgitt for Per Ove Widths forslag. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar granskingsrapporten fra BDO datert 20.09.2017 om 
byggesaksbehandling m.v. i Tjøme kommune til orientering.  
 
Kontrollutvalget ser alvorlig på de funn og forhold som er beskrevet i rapporten når 
det gjelder kommunens byggesaksbehandling. 
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Kontrollutvalget ber kommunens revisor KPMG, om å utarbeide en juridisk vurdering 
av korrupsjonsspørsmålet knyttet til sakene om Abrahamsen og  
Svendsen i granskingsrapporten. 
 
Kontrollutvalget ber videre om en vurdering av hvordan administrasjonens ansvar er 
ivaretatt vedrørende etterlevelse av regelverket knyttet til behandling av byggesaker i 
kommunen. 
  
Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen snarest utarbeider en plan for videre 
oppfølging av rapporten fra BDO. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om 
oppfølgingen av rapporten på neste kontrollutvalgsmøte. 
 
 
 
 

24/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 05.10.2017 24/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget blir fastsatt når KPMG har sin plan for å svare på 
oppdraget som kontrollutvalget bestilte i sak 23/17. 
 
Revetal, 05.10.17 
For leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Dag Erichsrud 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS 
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