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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tjøme 
 
Dato: 16.10.2017 kl. 09:00 
Sted: Kommunestyresalen 
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 i sak 25/17 og 

26/17 
KPMG, partner Jan Erik Gran Olsen 
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 

25/17 
16/00232-
41 

Godkjenning av protokoll fra 05.10.17 2 

26/17 17/00196-3 Orientering om pressemeldingen - BDO-rapport 2 

27/17 17/00196-1 
Forslag til prosjektplan for undersøkelse av behandling 
av byggesaker i Tjøme kommune 

3 

28/17 
16/00247-
12 

Eventuelt 6 
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Saker til behandling 

25/17 Godkjenning av protokoll fra 05.10.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 16.10.2017 25/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 5. oktober 2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.10.17 godkjennes. 
 
 
 
 
 

26/17 Orientering om pressemeldingen - BDO-rapport 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 16.10.2017 26/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Ordfører orienterte om oversendelsen av BDO-rapporten til politiet, og de vurderinger 
som var gjort i den forbindelsen.  Videre ble det orientert om at gransking av 
byggesaksavdelingen skal opp i kommunestyret 18.10.17.  
 
Konstituert rådmann Johnny Steinsvåg ble invitert inn i kontrollutvalget for å svare på 
tidsperspektivet i saken. Både ordfører og konstituert rådmann svarte på spørsmål.  



 3  

 
Partner Jan Erik Gran Olsen fra KPMG svarte på spørsmål om forhold rundt det å be 
politiet vurdere en sak. 
  
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. Vedrørende oversendelsen av saken til politiet, 
anmoder kontrollutvalget om at tidsperspektivet ved vurdering av saken blir avklart. 
 
 
 
 
 

27/17 Forslag til prosjektplan for undersøkelse av behandling av 
byggesaker i Tjøme kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 16.10.2017 27/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

• Den juridiske vurderingen av korrupsjonsspørsmålet avventes på bakgrunn 
av at saken nå er oversendt politiet for vurdering av hvorvidt det er grunnlag 
for etterforskning. 

 
Kontrollutvalget anmoder administrasjonen om å avklare når politiets 
vurdering kan forventes. 

 

• Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «Administrasjonens ansvar for 
etterlevelse av regelverket knyttet til behandling av byggesaker i Tjøme 
kommune» godkjennes.  
Revisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger: 

 
1. I forhold til byggesaker, i hvilken grad er det etablert en betryggende 
internkontroll etter kommunelovens § 23 hva angår:  

a. Klarhet i roller, ansvar og myndighet.  

b. Risikovurderinger for etterlevelse av mål og regelverk.  

c. Risikoreduserende kontrollaktiviteter i form av retningslinjer, prosedyrer 
og rutiner.  

d. Kommunikasjonsflyt oppover, nedover og på tvers av virksomheten som 
er nødvendig for effektiv og kvalitetsmessig god behandling av byggesaker.  

e. Systematikk for løpende oppfølgingsaktiviteter og evalueringer av om 
internkontrollen er til stede og fungerende. Dette som grunnlag for 
forbedring.  
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2. I hvilken grad etterleves delegasjonsreglementet i praksis i 
byggesaksbehandlingen hva angår: 
a. Fullmakt til å avgjøre sak?  
b. Saker av prinsipiell art?  

 
3. I hvilken grad har administrasjonen etterlevd kommunestyrevedtak etter 
gjennomført forvaltningsrevisjon i 2013? 

  
 

Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer rapporten innen utgangen av januar 
2018 for behandling i kontrollutvalget i Færder kommune.  
 
Rapporten utarbeides med bruk av inntil 110 timer og kr 30.000,- som dekkes av 
budsjettet for tilsyn og kontroll i 2017. 
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om tilleggsmidler tilsvarende 216 timer for 
gjennomføringen av prosjektet. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Kontrollutvalget søker om tilleggsmidler tilsvarende 216 timer for gjennomføringen av 
forvaltningsprosjektet «Administrasjonens ansvar for etterlevelse av regelverket 
knyttet til behandling av byggesaker i Tjøme kommune».  
 
 
 
 
Møtebehandling 
Partner Jan Erik Gran Olsen fra KPMG orienterte og gjennomgikk prosjektplanen. 
Kontrollutvalget diskuterte bestillingen og stilte spørsmål som ble besvart.  
Problemstillingen under punkt 1. c ble tilføyd «herunder habilitetsvurderingsregler» 
og under punkt 2. ble et tilleggspunkt c, med teksten «Dispensasjonssaker», tilføyd.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  

• Den juridiske vurderingen av korrupsjonsspørsmålet avventes på bakgrunn 
av at saken nå er oversendt politiet for vurdering av hvorvidt det er grunnlag 
for etterforskning. 

 
Kontrollutvalget anmoder administrasjonen om å avklare når politiets 
vurdering kan forventes. 

 

• Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «Administrasjonens ansvar for 
etterlevelse av regelverket knyttet til behandling av byggesaker i Tjøme 
kommune» godkjennes.  
Revisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger: 
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1. I forhold til byggesaker, i hvilken grad er det etablert en betryggende 
internkontroll etter kommunelovens § 23 hva angår:  

a. Klarhet i roller, ansvar og myndighet.  

b. Risikovurderinger for etterlevelse av mål og regelverk.  

c. Risikoreduserende kontrollaktiviteter i form av retningslinjer, prosedyrer 
og rutiner, herunder habilitetsvurderingsregler.  

d. Kommunikasjonsflyt oppover, nedover og på tvers av virksomheten som 
er nødvendig for effektiv og kvalitetsmessig god behandling av byggesaker.  

e. Systematikk for løpende oppfølgingsaktiviteter og evalueringer av om 
internkontrollen er til stede og fungerende. Dette som grunnlag for 
forbedring.  

 
2. I hvilken grad etterleves delegasjonsreglementet i praksis i 
byggesaksbehandlingen hva angår: 
a. Fullmakt til å avgjøre sak?  
b. Saker av prinsipiell art?  

    c. Dispensasjonssaker? 
  

  3. I hvilken grad har administrasjonen etterlevd kommunestyrevedtak etter   
gjennomført forvaltningsrevisjon i 2013? 

  
 

Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer rapporten innen utgangen av januar 
2018 for behandling i kontrollutvalget i Færder kommune.  
 
Rapporten utarbeides med bruk av inntil 110 timer og kr 30.000,- som dekkes av 
budsjettet for tilsyn og kontroll i 2017. 
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om tilleggsmidler tilsvarende 216 timer for 
gjennomføringen av prosjektet. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Kontrollutvalget søker om tilleggsmidler tilsvarende 216 timer for gjennomføringen av 
forvaltningsprosjektet «Administrasjonens ansvar for etterlevelse av regelverket 
knyttet til behandling av byggesaker i Tjøme kommune» 
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28/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 16.10.2017 28/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
.  
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 21. november 2017. 
 
Revetal, 16.10.17 
For leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Dag Erichsrud 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS 
 
 


