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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Færder 
 
Dato: 08.05.2018 kl. 09:00 
Sted: Kommunestyresalen  
Arkivsak: 17/00202 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, leder 

Anne Marie Indseth, nestleder 
Dag Erichsrud, medlem 
Gry Dillan, medlem 
Lars Åge Kamfjord, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Færder kommune, rådmannen Toril Eeg 

Færder kommune, økonomisjef Kristian Lægreid, 
18/ - 21/18 
Færder kommune, kommunaldirektør Laila Rognaldsen, 
18/18 - 21/18  
Revisor Rune Johansen, unntatt i sak 19/18 
 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Orienteringsmøte for kontrollutvalgsmedlemmer og vara medlemmer om status i 
Færder kommune 2018 
Før det ordinære kontrollutvalgsmøtet 08.05.2018 ble det holdt en orientering fra 
kommunaldirektør Laila Rognaldsen for Administrasjon, Kultur og Levekår, 
kommunaldirektør Hilde Kari Maugesten for Helse og Omsorg og kommunaldirektør 
Margrethe Løgavlen for Teknikk og Miljø. Kommunalsjefene orienterte om status i 
arbeidet i sine sektorer og hvilke utfordringer de står ovenfor. Spørsmål ble besvart 
underveis og rådmannen kommenterte enkeltsaker. Orienteringen startet kl 09.00 og 
ble avsluttet kl 12.00 med en lunch.  
 
Det ordinære kontrollutvalgsmøtet startet kl 12.30 og kontrollutvalgsleder ønsket 
velkommen til den ordinære delen av møtet. Det var ingen merknader til innkallingen 
og sakene. Sak 19/18 ble flyttet og behandlet etter sak 26/18. I sak 19/18 ble 
kontrollutvalgsmøtet lukket jfr. kommuneloven §31 nr.3. 
 



27/18 Godkjenning av protokoll av 08.05.2018 - 17/00202-31 Godkjenning av protokoll av 08.05.2018 : Protokoll Kontrollutvalget i  Færder offentlig 08.05.2018, sign

 2  

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

18/18 17/00202-
20 Godkjenning av protokoll av 27.02.2018 2 

19/18 18/00096-1 
Orientering fra administrasjonen,  
personalorganisering, unntatt offentlighet - Unntatt 
etter offentlighetsloven Offl § 3 

3 

20/18 17/00244-
10 

Årsregnskapet 2017 - Årsmelding 2017 for Tjøme 
kommune, 
kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret i Færder 

3 

21/18 17/00244-9 
Årsregnskapet 2017 - årsberetning 2017 for Nøtterøy 
kommune, 
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret i Færder 

7 

22/18 18/00020-
10 

Behandling av overordnet analyse og 
plan for forvaltningsrevisjon 2018 – 2019 11 

23/18 18/00020-
11 

Behandling av overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2018 – 2019 12 

24/18 18/00095-1 Invitasjon til inntreden i VIKS 13 

25/18 18/00025-
10 Referatsaker 14 

26/18 18/00024-8 Eventuelt 14 

    

 
 
Saker til behandling 

18/18 Godkjenning av protokoll av 27.02.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 18/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 27.02.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 27.02.2018 godkjennes 
[Lagre]  
 
 
 
19/18 Orientering fra administrasjonen,  
personalorganisering, unntatt offentlighet 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 3 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 19/18 

 
 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
 
20/18 Årsregnskapet 2017 - Årsmelding 2017 for Tjøme kommune, 
kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret i Færder 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 20/18 

 
 
Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget i Færder kommune har i møte 08.05.18 behandlet Tjøme kommunes 
siste årsregnskap for 2017. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Tjøme kommunes årsregnskap inklusiv årsrapport for 
2017: 
 

Innledning 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet inklusiv 
administrasjonssjefens årsrapport for Tjøme kommune og revisjonsberetningen 
datert 18.04.2018 som erstatter revisjonsberetning av 15.04.2018. I tillegg er 
årsberetning og driftsrapport regnskap 31.12.2017, samt beretning for 
fellesnemnda datert 12.04.2018 lagt til grunn. I tillegg har revisor supplert 
kontrollutvalget med informasjon.  
 
Årets regnskapsresultat 2017 viser kr 287.575.000,- til fordeling drift og et 
mindreforbruk på kr 14.251.000,-.  
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Til økonomistyringen - driften 
Budsjettdisiplinen er i hovedsak tilfredsstillende. 
 
Netto driftsresultat er 1,38 mill. kr. Det vil si at netto driftsresultat er 0,4% av 
driftsinntektene. Dette ligger under anbefalt normtall. Anbefalt normtall fra 
Teknisk Beregningsutvalg er satt til 1,75%. Det positive resultatet har blant 
annet bakgrunn i høy skatteinngang, lavere pensjonskostnader og et lavt 
rentenivå. 
 

Til avslutningen av investeringsregnskapet 
Tjøme kommune har avsluttet investeringsregnskapet i balanse med kr 0,-. 
Det er blant annet med bruk av lån og mva-kompensasjon. Investeringer i 
2017 har i hovedsak vært ny barnehage, Lindhøy og gangvei langs Østveien.     
 

Til balansen 
Gjeldsforhold 
Den totale lånegjelden i kommunen har økt i 2017. Kortsiktig gjeld har økt pr. 
31.12.17 til 78,45 mill. kr fra 60,1 mill. kr. i fjor. Netto langsiktig lånegjeld pr 
31.12.17 er økt til 509,93 mill. kr. Da er pensjonsforpliktelsene holdt utenfor, 
men formidlingslån og lån til VAR-området medtatt. Det skal nevnes at ca. 
halvparten av lån gjelder innvesteringer på VAR-området. Økt gjeld vil 
redusere handlefriheten til kommunen. Kontrollutvalget registrerer den økende 
gjeldsutviklingen. 
 
Minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt i forhold til enkel modell. 

 

Ubrukte lånemidler er redusert fra 14,06 mill. kr. i 2016 til 11,35 mill. kr pr. 
31.12.17. 

 
 

Likviditet  
Likviditeten er redusert, og det er også arbeidskapitalen i 2017.  

 

Til den interne kontrollen 
I «årsberetningen og driftsrapport regnskap 2017» er det et eget kapittel om 
etikk som omtaler etiske retningslinjer. Det er også et eget kapittel om 
internkontroll. Internkontrollen skal være en del av den ordinære 
ledelsesutøving og virksomhetsstyring.   
 
Byggesaksavdelingen ble satt under gransking høsten 2017. Granskingen av 
byggesaksavdelingen har bundet store ressurser i organisasjonen og vært 
krevende. Byggesaksavdelingen ble overført til Nøtterøy kommune fra august 
2017. Kontrollutvalget registrerer at det bekreftes at det ikke foreligger flere 
forpliktelser utover regnskapsavleggelsen pr 31.12.2017. 
 
Revisor har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen i 2017. 
Kontrollutvalget registrerer at internkontrollen burde vært styrket. 
  

Vertskommunesamarbeid 
Tjøme kommune har hatt et vertskommunesamarbeid med Nøtterøy 
kommune vedrørende barnevernstjenester og helsestasjonstjenester. Tjøme 
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kommune har driftet vertskommunesamarbeidet med Nøtterøy kommune 
vedrørende skatteoppkreverfunksjonen. Alle samarbeidene viser 
mindreforbruk i 2017. 
 
IKT tjenester har Tjøme kommune fått levert av Jarlsberg IKT som er et 
samarbeid med flere andre kommuner fra 2017. Tjøme kommune var medeier 
i Jarlsberg IKT. 

 
Fellesnemnden 

Kontrollutvalget registrerer at kommunen også i 2017 har hatt stort fokus på å 
forberede Færder kommune. Fellesnemndens regnskap inngår i 
kommuneregnskapet i Nøtterøy kommune. Overførte midler fra 2016 var 
kr 25.576.148,-. Fellesnemdas ubrukte fondsmidler pr 31.12.2017 er kr 
11.658.299,-. Fra 01.01.2018 ligger disse midlene i regnskapet til Færder 
kommune. 

 
Avslutning 

Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Tjøme 
kommunes årsregnskap for 2017. 

 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte og kommenterte notatet om utført revisjonsarbeid 2017. Det ble 
bekreftet at det var en normalberetning som var avlagt for regnskapsåret 2017. 
Tidligere økonomisjef i Tjøme kommune ga en presentasjon av regnskapet og 
bemerket det gode resultatet i 2017. Hovedpunktene i regnskapet ble belyst. 
Rådmannen kommenterte årsmeldingen 2017. Spørsmål ble besvart.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Færder kommune har i møte 08.05.18 behandlet Tjøme kommunes 
siste årsregnskap for 2017. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Tjøme kommunes årsregnskap inklusiv årsrapport for 
2017: 
 

Innledning 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet inklusiv 
administrasjonssjefens årsrapport for Tjøme kommune og revisjonsberetningen 
datert 18.04.2018 som erstatter revisjonsberetning av 15.04.2018. I tillegg er 
årsberetning og driftsrapport regnskap 31.12.2017, samt beretning for 
fellesnemnda datert 12.04.2018 lagt til grunn. I tillegg har revisor supplert 
kontrollutvalget med informasjon.  
 
Årets regnskapsresultat 2017 viser kr 287.575.000,- til fordeling drift og et 
mindreforbruk på kr 14.251.000,-.  
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Til økonomistyringen - driften 
Budsjettdisiplinen er i hovedsak tilfredsstillende. 
 
Netto driftsresultat er 1,38 mill. kr. Det vil si at netto driftsresultat er 0,4% av 
driftsinntektene. Dette ligger under anbefalt normtall. Anbefalt normtall fra 
Teknisk Beregningsutvalg er satt til 1,75%. Det positive resultatet har blant 
annet bakgrunn i høy skatteinngang, lavere pensjonskostnader og et lavt 
rentenivå. 
 

Til avslutningen av investeringsregnskapet 
Tjøme kommune har avsluttet investeringsregnskapet i balanse med kr 0,-. 
Det er blant annet med bruk av lån og mva-kompensasjon. Investeringer i 
2017 har i hovedsak vært ny barnehage, Lindhøy og gangvei langs Østveien.     
 

Til balansen 
Gjeldsforhold 
Den totale lånegjelden i kommunen har økt i 2017. Kortsiktig gjeld har økt pr. 
31.12.17 til 78,45 mill. kr fra 60,1 mill. kr. i fjor. Netto langsiktig lånegjeld pr 
31.12.17 er økt til 509,93 mill. kr. Da er pensjonsforpliktelsene holdt utenfor, 
men formidlingslån og lån til VAR-området medtatt. Det skal nevnes at ca. 
halvparten av lån gjelder innvesteringer på VAR-området. Økt gjeld vil 
redusere handlefriheten til kommunen. Kontrollutvalget registrerer den økende 
gjeldsutviklingen. 
 
Minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt i forhold til enkel modell. 

 

Ubrukte lånemidler er redusert fra 14,06 mill. kr. i 2016 til 11,35 mill. kr pr. 
31.12.17. 

 
 

Likviditet  
Likviditeten er redusert, og det er også arbeidskapitalen i 2017.  

 

Til den interne kontrollen 
I «årsberetningen og driftsrapport regnskap 2017» er det et eget kapittel om 
etikk som omtaler etiske retningslinjer. Det er også et eget kapittel om 
internkontroll. Internkontrollen skal være en del av den ordinære 
ledelsesutøving og virksomhetsstyring.   
 
Byggesaksavdelingen ble satt under gransking høsten 2017. Granskingen av 
byggesaksavdelingen har bundet store ressurser i organisasjonen og vært 
krevende. Byggesaksavdelingen ble overført til Nøtterøy kommune fra august 
2017. Kontrollutvalget registrerer at det bekreftes at det ikke foreligger flere 
forpliktelser utover regnskapsavleggelsen pr 31.12.2017. 
 
Revisor har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen i 2017. 
Kontrollutvalget registrerer at internkontrollen burde vært styrket. 
  

Vertskommunesamarbeid 
Tjøme kommune har hatt et vertskommunesamarbeid med Nøtterøy 
kommune vedrørende barnevernstjenester og helsestasjonstjenester. Tjøme 
kommune har driftet vertskommunesamarbeidet med Nøtterøy kommune 
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vedrørende skatteoppkreverfunksjonen. Alle samarbeidene viser 
mindreforbruk i 2017. 
 
IKT tjenester har Tjøme kommune fått levert av Jarlsberg IKT som er et 
samarbeid med flere andre kommuner fra 2017. Tjøme kommune var medeier 
i Jarlsberg IKT. 

 
Fellesnemnden 

Kontrollutvalget registrerer at kommunen også i 2017 har hatt stort fokus på å 
forberede Færder kommune. Fellesnemndens regnskap inngår i 
kommuneregnskapet i Nøtterøy kommune. Overførte midler fra 2016 var 
kr 25.576.148,-. Fellesnemdas ubrukte fondsmidler pr 31.12.2017 er kr 
11.658.299,-. Fra 01.01.2018 ligger disse midlene i regnskapet til Færder 
kommune. 

 
Avslutning 
Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Tjøme 
kommunes årsregnskap for 2017. 
 
[Lagre]  
 
 
 
21/18 Årsregnskapet 2017 - årsberetning 2017 for Nøtterøy 
kommune, 
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret i Færder 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 21/18 

 
 
Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget i Færder kommune har i møte 08.05.18 behandlet Nøtterøy 
kommunes siste årsregnskap og årsberetning 2017. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Nøtterøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2017 er som følger: 
 
Innledning 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2017, 
årsberetningen 2017, revisjonsberetningen for Nøtterøy kommune datert 12.04.2018 
og revisjonsberetning for fellesnemnden datert 12.04.2018.  I tillegg har revisor 
supplert utvalget med informasjon gjennom året.  
 
 

Driftsregnskapet viser kr 1.201.856.505,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 46.809.439,-. 
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Til økonomistyringen – driften og investeringsregnskapet 

• Budsjettdisiplinen er tilfredsstillende. 
Netto driftsresultat er 23,8 mill. kr som utgjør 1,34% av sum driftsinntekter. 
Dette er lavere enn forrige år. Det positive resultatet skyldes blant annet økt 
skatteinngang, lavere pensjonsinntekter, lavere netto finansutgifter og 
mindreforbruk på sektorene. For å finansiere nye investeringer som medfører 
driftsmessige konsekvenser i fremtiden ligger resultatet 1,34% under anbefalt 
normtall. Anbefalt normtall er satt til 1,75% fra teknisk beregningsutvalg.  
 

• Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert/udekket beløp kr 0,-. 
Salg av fast eiendom, merverdi avgiftskompensasjon og overføringer har vært 
hovedfinansieringen av investeringene i 2017. De største investeringene i 
2017 er blant annet ombygging av gamle Gipø, Østerødveien 49 og Even 
Tollefsens vei.   
 

Til balansen 

• Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget har merket seg at kommunens langsiktige gjeld har økt i 2017 
med 99,47 mill. kroner til 1.843 mill. kroner. Da er pensjonsforpliktelsene holdt 
utenfor. Det er hovedsakelig investeringer i fast eiendom/bygninger og 
oppdatering av vei. Økt gjeld vil redusere handlefriheten til kommunen.  Kravet 
til minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt.  
 
Ubrukte lånemidler er redusert til 121,99 mill. kr pr 31.12.17.  
 

• Likviditetsreserven  
Nøtterøy kommunes likviditet og arbeidskapital har økt i regnskapsåret 2017. 
Likviditeten er tilfredsstillende.  
 
 

Til den interne kontrollen 
I årsberetningen er det et eget kapittel om etikk som omtaler etiske retningslinjer og 
varslingsrutiner. Det er også et eget kapittel om internkontroll. Det er satt fokus på 
oppfølging og forbedring av internkontrollsystem. Kontrollutvalget registrer at 
områdene tas på alvor. Kontrollutvalget har ikke mottatt noen signaler eller notater 
fra revisor om svakheter i internkontrollen i 2017.   
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors løpende informasjon igjennom året og 
revisjonsberetningen samt revisjonsberetningen for fellesnemnda. Det vises også til 
oppsummeringsnotat av revisjon 2017. 
  
Til grunnleggende rutiner og system 
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene.  
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Fellesnemnda  
Kontrollutvalget registrerer at kommunen også i 2017 har hatt stort fokus på å 
forberede Færder kommune. Fellesnemndens regnskap inngår i 
kommuneregnskapet i Nøtterøy kommune. Overførte midler fra 2016 var 
kr 25.576.148,-. Fellesnemdas ubrukte fondsmidler pr 31.12.2017 er kr 11.658.299,-. 
 
Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Nøtterøy kommunes årsregnskap 
for 2017. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk notatet om utført revisjonsarbeid 2017 og bekreftet at det var 
ingen vesentlige feil eller mangler i regnskapet. Det ble også henvist til 
revisjonsberetningen til Fellesnemnden.  Økonomisjef Kristian Lægreid orienterte om 
hovedpunktene i Nøtterøy regnskapet 2017. Årsakene til mer- og mindreforbruk ble 
forklart. Det ble orientert om gjelden i Færder kommune, fast og flytende rente, 
rentenivå, renterisiko, rentebufferfond, finansplasseringer og åpningsbalansen i 
Færder kommune. Spørsmål ble besvart. Revisor og rådmannen kommenterte 
underveis.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Færder kommune har i møte 08.05.18 behandlet Nøtterøy 
kommunes siste årsregnskap og årsberetning 2017. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Nøtterøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2017 er som følger: 
 
Innledning 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2017, 
årsberetningen 2017, revisjonsberetningen for Nøtterøy kommune datert 12.04.2018 
og revisjonsberetning for fellesnemnden datert 12.04.2018.  I tillegg har revisor 
supplert utvalget med informasjon gjennom året.  
 
 

Driftsregnskapet viser kr 1.201.856.505,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 46.809.439,-. 
 

 
Til økonomistyringen – driften og investeringsregnskapet 

• Budsjettdisiplinen er tilfredsstillende. 
Netto driftsresultat er 23,8 mill. kr som utgjør 1,34% av sum driftsinntekter. 
Dette er lavere enn forrige år. Det positive resultatet skyldes blant annet økt 
skatteinngang, lavere pensjonsinntekter, lavere netto finansutgifter og 
mindreforbruk på sektorene. For å finansiere nye investeringer som medfører 
driftsmessige konsekvenser i fremtiden ligger resultatet 1,34% under anbefalt 
normtall. Anbefalt normtall er satt til 1,75% fra teknisk beregningsutvalg.  
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• Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert/udekket beløp kr 0,-. 
Salg av fast eiendom, merverdi avgiftskompensasjon og overføringer har vært 
hovedfinansieringen av investeringene i 2017. De største investeringene i 
2017 er blant annet ombygging av gamle Gipø, Østerødveien 49 og Even 
Tollefsens vei.   
 

Til balansen 

• Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget har merket seg at kommunens langsiktige gjeld har økt i 2017 
med 99,47 mill. kroner til 1.843 mill. kroner. Da er pensjonsforpliktelsene holdt 
utenfor. Det er hovedsakelig investeringer i fast eiendom/bygninger og 
oppdatering av vei. Økt gjeld vil redusere handlefriheten til kommunen.  Kravet 
til minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt.  
 
Ubrukte lånemidler er redusert til 121,99 mill. kr pr 31.12.17.  
 

• Likviditetsreserven  
Nøtterøy kommunes likviditet og arbeidskapital har økt i regnskapsåret 2017. 
Likviditeten er tilfredsstillende.  
 
 

Til den interne kontrollen 
I årsberetningen er det et eget kapittel om etikk som omtaler etiske retningslinjer og 
varslingsrutiner. Det er også et eget kapittel om internkontroll. Det er satt fokus på 
oppfølging og forbedring av internkontrollsystem. Kontrollutvalget registrer at 
områdene tas på alvor. Kontrollutvalget har ikke mottatt noen signaler eller notater 
fra revisor om svakheter i internkontrollen i 2017.   
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors løpende informasjon igjennom året og 
revisjonsberetningen samt revisjonsberetningen for fellesnemnda. Det vises også til 
oppsummeringsnotat av revisjon 2017. 
  
Til grunnleggende rutiner og system 
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene.  
 
Fellesnemnda  
Kontrollutvalget registrerer at kommunen også i 2017 har hatt stort fokus på å 
forberede Færder kommune. Fellesnemndens regnskap inngår i 
kommuneregnskapet i Nøtterøy kommune. Overførte midler fra 2016 var 
kr 25.576.148,-. Fellesnemdas ubrukte fondsmidler pr 31.12.2017 er kr 11.658.299,-. 
 
Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Nøtterøy kommunes årsregnskap 
for 2017. 
 
[Lagre]  
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22/18 Behandling av overordnet analyse og 
plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 22/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2018 og 2019 i Færder kommune med følgende 
rekkefølge: 

• Styring og effektiv utnyttelse av ressurser innenfor helse og 
omsorg i forhold til lovkrav og kunnskapsbehov 

• Tjenestetilbudet innenfor helse og omsorgssektoren samsvarer 
med innbyggernes behov. 

• Resultat av BTI-modellen «Bedre Tverrfaglig innsatts rettet mot 
barn og unge» innenfor oppvekst og kunnskap / helse og 
omsorg. 

• Internkontrollen, etterleves den i praksis. 
• Overganger til nye IKT-systemer, implementering og bruk av 

fagsystemer 
• Byggesaksbehandling, rutiner, systemer og praktisering 

 
Innstilingen viser flere prosjekter enn budsjettrammen tilsier. 

 Tema 
 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter. 
3. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis 

endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er 
vedtatt, må dette behandles spesielt. 

 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk resultatet av analysen. Planen for forvaltningsrevisjon ble 
diskutert. Spørsmål ble besvart.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
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1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2018 og 2019 i Færder kommune med følgende 
rekkefølge: 

• Styring og effektiv utnyttelse av ressurser innenfor helse og 
omsorg i forhold til lovkrav og kunnskapsbehov 

• Tjenestetilbudet innenfor helse og omsorgssektoren samsvarer 
med innbyggernes behov. 

• Resultat av BTI-modellen «Bedre Tverrfaglig innsatts rettet mot 
barn og unge» innenfor oppvekst og kunnskap / helse og 
omsorg. 

• Internkontrollen, etterleves den i praksis. 
• Overganger til nye IKT-systemer, implementering og bruk av 

fagsystemer 
• Byggesaksbehandling, rutiner, systemer og praktisering 

 
Innstilingen viser flere prosjekter enn budsjettrammen tilsier. 

 Tema 
 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter. 
3. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis endringene 

i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette 
behandles spesielt. 

 
[Lagre]  
 
 
 
23/18 Behandling av overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2018 - 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 23/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 

for 2018 - 2019 i Færder kommune: 
 

• Det gjennomføres obligatorisk eierskapskontroll i de selskapene som er 
aktuelle for selskapskontroll. 

• Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i de av selskapene der det er behov for 
det i 2018-2019, eventuelt i samarbeid med andre eiere. 
  

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen eller tilføye nye selskaper. 
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3. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis endringene i 
planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette 
behandles spesielt. 

 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet og diskutert. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
selskapskontroll for 2018 - 2019 i Færder kommune: 
 

o Det gjennomføres obligatorisk eierskapskontroll i de selskapene som er 
aktuelle for selskapskontroll. 

o Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i de av selskapene der det er 
behov for det i 2018-2019, eventuelt i samarbeid med andre eiere. 

  
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen eller tilføye nye selskaper. 

 
3. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis endringene 

i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette 
behandles spesielt. 

 
[Lagre]  
 
 
 
24/18 Invitasjon til inntreden i VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 24/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Færder kontrollutvalg samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet sender en 
forespørsel til Sandefjord kommune om å bli deltaker og tre inn i VIKS, slik at VIKS 
blir kontrollutvalgssekretariat for Sandefjord kommune fra 01.01.2019. 
   
Færder kontrollutvalg samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende en 
forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner dersom det 
blir aktuelt. 
 
 
Møtebehandling 
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Sekretariatet orienterte om saken. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Færder kontrollutvalg samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet sender en 
forespørsel til Sandefjord kommune om å bli deltaker og tre inn i VIKS, slik at VIKS 
blir kontrollutvalgssekretariat for Sandefjord kommune fra 01.01.2019. 
   
Færder kontrollutvalg samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende en 
forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner dersom det 
blir aktuelt. 
 
[Lagre]  
 
 
 
25/18 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 25/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Brevet fra Vestfold kommunerevisjon 13.03.2018 om prosessen videre vedrørende 
revisjonsoppdraget for Færder kommune fra 01.01.2019 ble lagt frem til orientering. 
 
Diverse kopier fra Jørn Myhre ble også lagt frem for kontrollutvalget. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
26/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 26/18 
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Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

• Kontrollutvalgsmedlem Anne Marie Indseth tok opp et habilitetsspørsmål 
vedrørende kommunestyresak 072/18 vedrørende barnehageplasser. Saken 
ble diskutert. 

 
• En samarbeidsavtale mellom Nøtterøy kommune og Gulsrud Leirsted AS var 

klagd inn til KOFA. Svarbrev fra KOFA av 24.04.2018 bekrefter at forskriften 
ikke får anvendelse, og at det ikke foreligger en ulovlig direkte anskaffelse. 
Rådmannen opplyste på møtet at vedtaket i KOFA er påklaget, og kommunen 
avventer resultatet av den. Klagenemndssekretariatets brev av 24.04.2018 
sender sekretariatet ut til kontrollutvalgsmeldlemmene.  

 
• Rådmannen orienterte om en artikkel i Tønsberg Blad 08.05.2018 vedrørende  

en intensjonsavtale 2016 mellom Nøtterøy kommune og Acmotech A/S om å 
drive landbasert fiskeoppdrett på Vestre-Bolærne. Kommunestyrerepresentant 
Bjørnar Godt Daae som omtales har ikke vært med i noen behandlinger som 
har medført inhabilitet etter det rådmannen opplyser. 

 
 
Votering 
 
Enstemmig 
Vedtak  

• Kontrollutvalget går foreløpig ikke videre med saken om habilitet vedrørende 
kommunestyre sak 072/18. 

• Kontrollutvalget ber om å bli orientert når avgjørelsen på den nye klagen  
foreligger. 

• Rådmannens informasjon om habilitet vedrørende intensjonsavtalen tas til 
orientering. 

 
[Lagre]  
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 19. juni 2018 som starter kl. 13.00. 
  
 
Revetal, 09.05.2018 
For leder av kontrollutvalget i Færder kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS 
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1 
 

Arkivsak-dok. 18/00096-6 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 19.06.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 28/18 
ORIENTERING OM BYGGESAKSBEHANDLINGEN PÅ TJØME 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har tidligere blitt informert om arbeidet med gjennomgangen av 
byggesaksbehandlingen av byggesaker i tidligere Tjøme kommune. Det har vært 
flere artikler i Tønsberg Blad den senere tid som omhandler dette området. Blant 
annet en artikkel av 25.05.2018 som sier at Færder kommune er anmeldt for grov 
tjenesteforsømmelse, en artikkel som skriver «Det finnes ingen frister……» i slike 
saker når vedtak skal omgjøres, og en artikkel om at Færder kommune arrangerer 
frokostmøter for å møte utbyggere/ansvarlig søker. 
 
Kontrollutvalgsleder har på vegne av kontrollutvalget invitert rådmannen for å 
informere om status i arbeidet og tiltak som gjøres. 
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1 
 

Arkivsak-dok. 18/00107-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 19.06.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 29/18 
BESTILLING AV PROSJEKTPLAN TIL 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT  

 

Forslag til vedtak: 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«_____________________» som leveres til sekretariatet innen 27. august 2018 for å 
bli behandlet i kontrollutvalgsmøte 11. september 2018. Kostnaden dekkes av timene 
i inngått kontrakt med inntil ________ timer.   
 
 
Vedlegg:  
Plan for forvaltningsrevisjon 2019 - 2020 

 
Saksframstilling: 
I sak 22/18 ble plan for forvaltningsrevisjon 2019 – 2020 vedtatt i kontrollutvalget. 
Videre er planen behandlet i kommunestyret 31.05.2018. 
Kommunestyret sluttet seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
2018 og 2019 i Færder kommune med følgende rekkefølge: 

 Styring og effektiv utnyttelse av ressurser innenfor helse og 
omsorg i forhold til lovkrav og kunnskapsbehov 

 Tjenestetilbudet innenfor helse og omsorgssektoren samsvarer 
med innbyggernes behov. 

 Styring og effektiv utnyttelse av ressurser innenfor helse og 
omsorg i forhold til lovkrav og kunnskapsbehov 

 Tjenestetilbudet innenfor helse og omsorgssektoren samsvarer 
med innbyggernes behov. 

 Resultat av BTI-modellen «Bedre Tverrfaglig innsatts rettet mot 
barn og unge» innenfor oppvekst og kunnskap / helse og 
omsorg. 

 Internkontrollen, etterleves den i praksis. 

 Overganger til nye IKT-systemer, implementering og bruk av 
fagsystemer 

 Byggesaksbehandling, rutiner, systemer og praktisering 
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Kontrollutvalget har anledning til å bestille andre forvaltningsprosjekter som ikke er 
ført opp på planen hvis det fremkommer andre områder i Færder kommune som er 
mer aktuelle. Dersom andre alternativ velges må kommunestyret informeres om 
endringen og hvilket forvaltningsprosjekt som er valgt. 
Hvis endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, 
må dette behandles spesielt. 
 
I kontrakten med KPMG er det for Færder kommune 450 timer til forvaltningsrevisjon 
fra 01.01.18 til 31.12.18. Av disse timene er 390 timer disponible, da 60 timer er 
medgått til overordnet analyse. Det er ikke budsjettert med midler til 
forvaltningsrevisjon utover dette.  Til kjøp av andre tjenester og selskapskontroll er 
det budsjettert med kr 95.000,-.  
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Behandlet av Kontrollutvalget i Færder kommune, den 08. mai 2018  
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FORSLAG TIL 
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON  I FÆRDER KOMMUNE 
FOR 2018-2019 

 
1. Bakgrunn 
Iht. kommuneloven §78 skal det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon i 
kommunene. 
I forskriftens §§ 10 og 11 går det fram at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til 
planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll minst en gang i hver valgperiode.   
For inneværende valgperiode skal planene for 2018-2019 være godkjent i løpet av 
2018. Planen for forvaltningsrevisjon blir for perioden 2018 -2019, pga 
kommunesammenslåing mellom Nøtterøy og Tjøme kommuner til Færder kommune 
fra 01.01.2018. 
 
Forslagene til forvaltningsrevisjonsprosjekter skal vedtas av kommunestyret selv, 
men kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
 
2. Forvaltningsrevisjon 
I KF § 10 går det fram at planen for forvaltningsrevisjon skal baseres på en 
overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger.  Med uttrykket «risiko- og vesentlighetsvurderinger» menes 
at det skal gjøres vurderinger av på hvilke områder m.v. av kommunens virksomhet 
det er risiko for vesentlige avvik i forhold til vedtak, forutsetninger og mål som er satt. 
 
Plan for forvaltningsrevisjonsprosjekter 2018-2019 i prioritert rekkefølge:   

 Styring og effektiv utnyttelse av ressurser innenfor helse og 
omsorg i forhold til lovkrav og kunnskapsbehov 

 Tjenestetilbudet innenfor helse og omsorgssektoren samsvarer 
med innbyggernes behov. 

 Resultat av BTI-modellen «Bedre Tverrfaglig innsatts rettet mot 
barn og unge» innenfor oppvekst og kunnskap / helse og 
omsorg. 

 Internkontrollen, etterleves den i praksis. 

 Overganger til nye IKT-systemer, implementering og bruk av 
fagsystemer 

 Byggesaksbehandling, rutiner, systemer og praktisering 
ekt Tema 

For nærmere detaljer til de forskjellige prosjektene, vises til vedlagte overordnet 
analyse av mars 2018 for perioden 2018 - 2019. 
 
3. Finansiering m.v. 
Kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2018-2019, er basert på 
kommunestyrets vedtak om budsjettet for tilsyn og kontroll i Færder kommune for 
2018 på kr 1.531.000,- herav kr 969.000,- til regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. Det er lagt føringer for å gjennomføre en til to 
forvaltningsrevisjonsprosjekter pr år. 
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Det kan i løpet av årene bli aktuelt å endre på planen. Slike endringer kan komme fra 
kontrollutvalget selv, innspill fra revisor eller andre. Kontrollutvalget har fullmakt til å 
foreta omprioritering av prosjekter eller tilføyelse av nye prosjekter i planen. Slike 
endringer av planen sendes kommunestyret til orientering. Dersom slike endringer 
fører til økning av de økonomiske rammene som er lagt, må dette godkjennes av 
kommunestyret. 
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1 
 

Arkivsak-dok. 18/00110-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 19.06.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 30/18 
HENVENDELSE, KOMMUNAL KONTROLL AV PRIVATE 
BARNEHAGER 

 

Forslag til vedtak: 
Henvendelsen fra HTV Utdanningsforbundet Færder og HTV Fagforbundet Øyene 
05.06.2018 ligger utenfor kontrollutvalgets område, og kontrollutvalget har ingen 
hjemmel for å kontrollere heleide private barnehager. Kontrollutvalget går ikke videre 
med henvendelsen. 
 
Vedlegg:  
E-post av 05.06.2018 fra Thor Henry Bergan 
Brev til kontrollutvalget 05.06.2018 med vedlegg 

 
Saksframstilling: 
Det vises til brev fra HTV Utdanningsforbundet Færder og HTV Fagforbundet Øyene 
05.06.2018 med underliggende dokumentasjon. Henvendelsen ble mottatt på VIKS 
06.06.2018 og registrert. 
 
Henvendelsen gjelder kommunal kontroll av de private barnehagene i Færder 
kommune, med spesielt fokus på den største barnehagen i kommunen. 
 
Dersom det skulle vært utført kontroll i nevnte barnehage ville det vært en 
selskapskontroll, men det kan ikke gjennomføres i heleide private barnehager. 
Kontrollutvalget har ikke hjemmel til å kontrollere heleide private barnehager, og det 
har heller ikke Færder kommune, jfr. kommuneloven §80. Dette ligger derfor utenfor 
kontrollutvalgets område. Sekretariatet vurderer denne henvendelsen til å være et 
område som er underlagt politisk bestemmelse. 
 
På generelt grunnlag opplyses det at kontrollutvalget ikke er et klageorgan. I Færder 
er formannskapet klageorganet i kommunen. Kontrollutvalget går normalt ikke inn i 
enkeltsaker, men kontrollutvalget kan gå inn i saker for å avklare om det har vært 
systemsvikt.   
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1 
 

Arkivsak-dok. 18/00025-22 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 19.06.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 31/18 
REFERATSAKER 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

 Notat fra rådmannen 29.05.2018 om habilitetsspørsmål  

 Kommunestyre sak 87/18 om Brøtsøbruddet as 

 Kommunestyre sak 84/18 om Plan for forvaltningsrevisjon 2019 – 2020  

 Kommunestyre sak 85/18 om Plan for selskapskontroll 2019 – 2020 

 
 

Saksframstilling: 
 

 I sak 26/18 i kontrollutvalgsmøtet 08.05.2018 ble det tatt opp 
habilitetsspørsmål vedrørende kommunestyre sak 072/18. Rådmannen har i et 
notat av 29.05.2018 vurdert saken og svart på spørsmålet.   

 

 Kommunestyret behandlet saken om Brøtsøbruddet AS den 30.05.2018. 
 

 Kommunestyret behandlet Plan for forvaltningsrevisjon 2019 – 2020 
30.05.2018. 

 

 Kommunestyret behandlet ikke Plan for selskapskontroll 2019 – 2020, saken 
ble utsatt. 
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From: Toril Eeg <toril.eeg@faerder.kommune.no>
Sent: Tuesday, May 29, 2018 5:54 PM
To: Heidi Wulff Jacobsen; Terje Fuglevik
Subject: VS: Sak om økt krav til pedagogisk bemanning i barnehagene (K - sak

073/18) - habilitet Marion Berg Kolpus.

Som avtalt sjekk et jeg litt rundt habilitetsspørsmålet.
Vedlagt er kommuneadvokatens vurdering av habilitet.

Bra kveld videre!

Med vennlig hilsen
Toril Eeg
Rådmann
Tlf: 33 39 00 00
Mobil: 91 15 55 56
www.færder.kommune.no

Emne: Sak om økt krav til pedagogisk bemanning i barnehagene (K - sak 073/18) -
habilitet Marion Berg Kolpus.

Hei

Undertegnede er bedt om å vurdere habiliteten til Marion Berg Kolpus i ovennevnte
sak.

Det legges til grun n for vurderingen er at det vedtak som er fattet, kan ha betydning
for størrelsen på det tilskudd de private barnehagene får pr. barn fra kommunen.
Kolpus er eier av en privat barnehage.

Hun er ikke part i saken og forholdet må derfor vurderes etter fvl. § 6, 2. ledd.
Temaet blir da om det er særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hennes
upartiskhet. Det skal legges vekt på om avgjørelsen kan innebære en særskilt fordel,
tap eller ulempe.

Særegne forhold betyr at hun må ha en særlig inte resse i sakens utfall. I dette tilfellet
vil vedtaket kunne ha betydning for henne som eier av barnehagen ved at vedtaket
kan påvirke tilskuddet til hennes barneha g e og det må derfor sies at det foreligger
særegne forhold. For at det skal foreligge inhabil itet må disse forholdene være egnet
til å svekke tilliten til henne. Vurderingen skal bygge på objektive konstaterbare
forhold og ikke den enkeltes forhold. Det faktum at hun er eier av en barnehage og
at vedtaket kan få betydning for denne er i utgangspun ktet egnet til å svekke tilliten
til hennes upartiskhet. Av juridisk litteratur går det fram at dersom det dreier seg om
økonomiske interesser i vedtaket, vil man normalt være inhabil til å behandle saken.
Kolpus skulle derfor ha fratrådt som inhabil ved b ehandlingen av saken.
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Det foreligger derfor en saksbehandlingsfeil ved behandlingen av saken i
kommunestyret. Virkningen av saksbehandlingsfeil er omhandlet i fvl. § 41 og det
framgår der at vedtaket er gyldig til tross for saksbehandlingsfeil dersom det er
grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets
innhold. I kommunestyret ble formannskapets innstilling pkt. 1 - 4 enstemmig vedtatt
og saksbehandlingsfeilen kan derfor ikke ha påvirket resultatet. Disse punktene er
derfor gyl dige.

Med vennlig hilsen

Tor Hafli
Kommuneadvokat
Tlf: 33 39 00 00
Mobil: 97 68 74 60
www.færder.kommune.no
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 JournalpostID: 18/9373 
 Arkiv: FE-610, FE-037, TI-&20 

 
Saksbehandler: Ole Karsten Onarheim 
Telefon:  
Eiendomsforvaltning 

 

Brøtsøbruddet AS - Organisasjonsnummer 912 722 902 - Færder kommunes 
eierstrategi i selskapet 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskap 23.05.2018 091/18 

Kommunestyret 30.05.2018 087/18 

 
 

Rådmannens innstilling 
 
1.          Færder kommunes aksjepost i selskapet Brøstøbruddet AS organisasjonsnummer 912 722 902   
avhendes, kommunen eierskap opphører. 
 
2.          Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om avhending av aksjeposten.  
 
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. 
 
Formannskap 23.05.2018: 
 
Behandling: 
 
Jørn Magdahl, Felleslista Rødt/sv fremmet følgende forslag: 
"Kommunen søker å få nedlagt selskapet f.eks. gjennom å ta imot tilbudet fra fylkeskommunen om å 
overta deres aksjer - og bruke flertallet på 2/3."  
Det ble ikke votert over Magdahls forslag. Forslaget følger saken til kommunestyret. 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS- 091/18 Vedtak: 
 
1. Færder kommunes aksjepost i selskapet Brøstøbruddet AS organisasjonsnummer 

912 722 902   avhendes, kommunen eierskap opphører. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om avhending av aksjeposten.  

 
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. 
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Kommunestyret 30.05.2018: 
 
Behandling: 
 
Gunnar Fredriksen, FRP ba om vurdering av sin habilitet som nabo til eiendommen.  
Fredriksen ble enstemmig erklært å være inhabil.  
Bente K. Bjerke, AP ble erklært å være inhabil som styremedlem i selskapet.  
Ordføreren foreslo å utsette saken:  
"Rådmannen bes innkalle til et eiermøte for å avklare situasjonen." 
 
Utsettelsesforslaget ble vedtatt enstemmig med 45 stemmer.  
 
KS- 087/18 Vedtak: 
 
Saken utsettes. Rådmannen bes innkalle til et eiermøte for å avklare situasjonen. 
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Vedlegg: 
Brøtsøbruddet AS - Vedtekter 
Brøtsøbruddet - Plankart 
Brøtsøbruddet AS - endring av eierskap - Kommunestyresak Tjøme 29.11.2017 - Sak 062-17 
Sak 091/18 - 18/9373 Notat - Brøtsøbruddet AS - Organisasjonsnummer 912 722 902 - Færder 
kommunes eierstrategi i selskapet. 
 
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. 
 
Kortversjon 
Saken omhandler Færder kommunes fremtidige eierskap i Brøtsøbruddet AS organisasjonsnummer 
912 722 902.  Rådmannen anbefaler at kommunens eierskap opphører ved at kommunens aksjepost 
avhendes. 
 
Innledning 
Brøtsøbruddet AS ble stiftet 15.10.2013 med et tredelt eierskap. 1/3 eid av Breili & Partnere MNAL 
AS, 1/3 eid av Vestfoldfestspillende og 1/3 eid av tidligere Tjøme kommune, nå Færder kommune.  
 
Av vedtektene for Brøtsøbruddet AS fremkommer at selskapets formål er å utvikle og tilrettelegge 
steinbruddet på Brøtsø som kulturarena med dertil hørende virksomhet. Selskapet har ikke som 
formål å gi eierne økonomisk overskudd. Kopi av vedtektene for selskapet vedlegges som vedlegg 1 
til saksfremlegget. 
 
Vestfold Festspillene AS ble vedtatt nedlagt i 2017. Selskapet var eid av Vestfold Fylkeskommune og 
kommunene i Vestfold fylke.  En konsekvens av dette var endret eierstruktur.  
 
På bakgrunn av ovenstående fremmet rådmannen i tidligere Tjøme kommune sak til kommunestyret 
29.11.2017 (Sak 062/17), rådmannens innstilling i saken var som følger;  
 

«1.          Tjøme kommune øker ikke sin eierandel i Brøtsøbruddet AS ved å motta aksjene til 
Vestfoldspillene AS. 
2.          Tjøme kommune ønsker å avhende sin eierandel i Brøtsøbruddet AS og tilbyr aksjene til 
gjenværende eiere. 

 
Kommunestyret vedtok følgende;  
«Tjøme kommune øker ikke sin eierandel i Brøtsøbruddet AS ved å motta aksjene til Vestfoldspillene 
AS. 
 
Rådmannens innstilling i punkt 2 falt ved enstemmighet i tidligere Tjøme kommunestyre. Hele saken 
følger av vedlegg 3 til orientering.   
 
 
Faktagrunnlag 
Lov av 19. mai 2006 – Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova).  
Lov av 25. september 1992 – Lov om kommuner og fylkeskommune (kommuneloven). 
Lov av 13. juni 1997 – Lov om aksjeselskaper – Aksjeloven – Kapittel 4. Aksjeeierne, overgang av 
aksjer mv – III. Overdragelse og annet eierskifte 
Lov av 31. mai 1918 – Avtaleloven. 
Rundskriv fra Kommunenes Sentralforbund – «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og 
kontroll.» 
Brøtsøbruddet AS – Vedtekter datert 30. juni 2015  
Brøtsøbruddet AS – endring av eierskap – Kommunestyresak Tjøme 29.11.2017 – Sak 062/17. 
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Rådmannen fremmer denne saken på nytt i Færder kommune da det er registrert søknad om 
detaljregulering og utvidelse av formålet for Brøtsøbruddet. 
Å sitte med aksjeeiendeler sammen med andre eiere og samtidig behandle denne type søknad anses 
som komplisert.  
Det anses uheldig at kommunen på den ene siden har representant i styret som sender søknad, og at 
samme kommune skal fatte vedtak. 
 
Pågående planarbeid viser ønske om en helt annen utvikling enn det som var forutsetningen ved 
oppstart av prosjektet, og er utenfor de rammer som rådmannen mener kommunen bør akseptere, 
fra både et økonomisk og planfaglig perspektiv 
 
Asplan Viak har på vegne av Brøtsøbruddet as og Gaia prosjekt startet med å utarbeide en 
detaljreguleringsplan for Brøtsøbruddet. Brøtsøbruddet as ønsker å utvikle selve uttaksområdet til 
«en arena hvor det kan fremføres konserter og forestillinger». Gaia prosjekt ønsker å utvikle resten av 
bruddområdet til «konsepter for kulturbasert næringsvirksomhet som er forenlig med og kan virke 
forsterkende på kulturarenaen, som gallerier, kunstatelier inkl. kontor og møtevirksomhet tilknyttet 
disse aktivitetene, samt overnattingsmulighet (hotell)». 
 
Bruddområdet er i kommuneplanen avsatt til Næringsvirksomhet. Området rundt er avsatt til LNF. 
 
Hovedutvalget i tidligere Tjøme kommune vedtok 25.3.15 i HMT-sak 042/15 at:  
 
«Brøtsøbruddet as gis tillatelse til å igangsette omregulering av det gamle steinbruddet på Brøtsø til 
kulturformål».  
 
Dette gjaldt omregulering av selve uttaksområdet. Det kom senere søknad om også å utvikle resten 
av arealene på eiendommen. Hovedutvalget vedtok 09.03.16 i HMT-sak 016/16 følgende:  
 
«Det gis samtykke til at Brøtsø Kulturpark blir en del av reguleringsområdet for det gamle 
steinbruddet på Brøtsø. Før arealene nord for tidligere reguleringsgrense kan innlemmes i planen som 
omsøkt med formål å dekke behovet for parkering, må det foretas en faglig understøttet vurdering av 
natur,- landskap og friluftsinteresser for dette arealet, og forholdet til naturmangfoldloven må nøye 
vurderes. Viser det seg at noen av disse interessene blir skadelidende må parkeringsbehovet dekkes 
innenfor eksisterende næringsareal». 
 
Et nytt møte er avviklet i Færder kommune 31.01.18. Der deltok konsulent, tiltakshavere og 
administrasjonen i Færder kommune. Her ga administrasjonen følgende tilbakemeldinger til 
planforslaget: 
 
Parkering 
«Parkering for hele området er i sin helhet lagt utenfor arealet som er avsatt til næring i 
kommuneplanen, i areal som i kommuneplanen er avsatt til LNF. I HMT-sak 016/16 som ble 
behandlet 09.03.16 åpnet politikerne for dette under forutsetning av at det foretas en faglig 
understøttet vurdering av natur-, landskap- og friluftsinteresser, og at forholdet til naturmangfold 
vurderes nøye. Konsulent har utarbeidet et notat om naturmangfold for hele planområdet, men 
notatet sier ingenting om landskaps- og friluftsinteresser. I og med at forslaget til parkeringsareal er i 
strid med kommuneplanens arealformål, må det utarbeides konsekvensutredning for dette. 
Kommunen oversender forslag til temaer som skal konsekvens utredes. 

Utnyttelse og byggehøyder 

Det er foreslått en høy utnyttelse innenfor de forskjellige byggeområdene, 30 % for det gamle uttaket 
(eks. tribune og scene) og 50% for resten. Avgrensningene av byggeområdene følger stor sett de 
eksisterende bruddkantene, men ikke over alt. Det er kun vist byggegrenser langs vei. 
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Maks kotehøyde for ny bebyggelse er satt opp til 12m høyere enn eksisterende terreng. Med denne 
utnyttelsen og disse kotehøydene åpnes det for totalt 13000m2 BRA. Arealene vest for veien ligger i 
100m-beltet, og i denne sonen skal man være spesielt varsom med tanke på å etablere tiltak og det 
skal tas spesielt hensyn til landskapstilpasning. 

Administrasjonen mener bebyggelsen planforslaget åpner blir for høyt og for massivt. 
Avgrensningene av byggeområdene må justeres slik at det ikke åpnes for ytterligere sprengning i 
området, det må legges inn byggegrenser, og byggehøydene må vurderes på nytt. Det bør legges inn i 
bestemmelsene at det ikke kan bygges sammenhengende bebyggelse innenfor hvert byggeområde, 
men at bebyggelsen må deles opp i mindre enheter. I felt N/Tj4 er det utsprengte arealet tilbakefylt 
med sprengstein til opprinnelig terreng (omtrent). Dette er den høyeste delen av planområdet. 
Tiltakshaver ønsker å etablere overnattingsmuligheter i ny bebyggelse på denne høyden. 
Administrasjonen er skeptisk til at det skal kunne bygges ny bebyggelse på høyden. 

Formål 
Tiltakshaver ønsker å regulere for bl.a. hotell (arthotell) og kontorer (kontorhotell). Det som ble 
presentert ved oppstart var mindre overnattingsmuligheter til kunstnerne/artister som skal være 
brukere av området. Hvis det åpnes for at det kan bygges hotell og kontorer og det ikke blir noe av 
arenaen for konserter, vil det være vanskelig å unngå at det etableres et «vanlig» hotell og 
kontorbygg. Størrelse må i såfall presiseres i plan og bestemmelser. Selve uttaksområdet er foreslått 
regulert til kulturinstitusjon. Resten av byggeområdene er foreslått regulert til næring/tjenesteyting. 
Det må gjøres en ny vurdering av om dette er riktige formål. 

Trafikksikkerhet 
Trafikksikkerhet er så langt ikke spesielt vurdert i planforslaget. Det må vurderes om det har 
konsekvenser for trafikksikkerheten i Brøtsøveien (med Røssesundbroen) ved store arrangementer 
med mange tilskuere. 

Dokumentasjon 
Reguleringsplanen som skal utarbeides er en detaljereguleringsplan. Det betyr at planforslaget skal 
være mer detaljert enn dette planforslaget er. Det er ikke utarbeidet illustrasjonsplan eller snitt for 
planområdet. For at administrasjonen skal kunne gi tilbakemelding på forslag til løsninger innenfor 
de forskjellige byggeområdene må det derfor utarbeides en illustrasjonsplan for hele området. Det 
må også utarbeides snitt i øst-vestlig og nord-østlig retning, samt illustreres type bygninger som er 
planlagt etablert. 

Kommunalteknikk 
Det er utarbeidet en kommunalteknisk plan. Det gjenspeiles i den kommunaltekniske planen at det 
foreløpig er usikkert hva som ønskes etablert på området. Det må derfor jobbes mer med denne når 
det er mer avklart hva området skal detaljreguleres til.  

Arrangement 
Brøtsøbruddet as ønsker å kunne gjennomføre arrangement(er) til våren for å promotere området 
overfor potensielle kunder/arrangører. Slike arrangement vil ikke være i samsvar med gjeldende 
reguleringsformål. Det må derfor søkes om dispensasjon for dette. Det må sendes e-post som 
beskriver type arrangement, antall personer, hvilke fysiske tiltak som er nødvendig å gjennomføre før 
arrangementet, hvordan man tenker løst parkering, tilgang til toalett m.m. E-post om dette sendes til 
kommunens postmottak.» 

Forslag til plankartet for plan nummer 2016002 følger saken som vedlegg 2 til orientering. Planen har 
som følge av kommunesammenslåingen fått ny planID: T2016002.   
 
Alternative løsninger 
       1.          Færder kommune beholder aksjene i Brøtsøbruddet AS 
       2.          Færder kommune avhender sine aksjer til gjenværende eiere.            
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Vurderinger 
Ad alternativ 1 - Beholde aksjene 
Formålet med selskapet følger av vedtektenes § 3. Steinbruddet skal utvikles og tilrettelegges som 
kulturarena uten at selskapet har et mål om å levere overskudd.  
 
Sparebankstiftelsen er av de støttespillere til prosjektet som tilbake i 2014 var positiv til de visjoner 
selskapet har. Følgende siteres fra begrunnelsen til dette økonomiske bidraget;  
 
«Brøtsøbruddet får 350 000 kroner til å utvikle steinbruddet til en kulturarena. Det forlatte gamle 
bruddet ligger på Tjøme og er et spektakulært område. Når det blir ryddet og drenert skal det settes 
opp en scene. Her skal det arrangeres konserter og gjennomføres skuespill, på samme måte som 
Gålåvatnet i Gudbrandsdalen».  
 
 
Et lignende prosjekt er realisert i Grimstad – Fjæreheia Amfi. Agder teater har siden 1993 skapt kunst 
i stein i det gamle granittbruddet i Fjæreheia og gitt opplevelser som har berørt vel 140 000 teater- 
og publikummere. Steinbruddet ble kjøpt av Agder Teater i 1995. Etter etableringen av Kilden Teater- 
og Konserthus i 2012, ble anlegget innlemmet i Sørlandets store nye kulturorganisasjon.  
Administrasjonen har ikke gått i detalj på de investeringskostnader som over år er nedlagt for å få 
realisert dette prosjektet, men de er betydelige. Det fremkommer av artikler om anlegget at også 
driftsutgiftene er betydelige slik at staten er bedt om å bidra i den videre driften.  
 
Dersom kommunen fortsatt skal være deleier i Brøtsøbruddet AS, anbefaler rådmannen at følgende 
avklares:  
 

1. Hvilke investeringer var nødvendige for å få anlegget i Fjæreheia utleiebart? 
2. Hvordan er de årlige kostnader til drift av Fjæreheia finansiert? 
3. Brøtsøbruddet AS må fremlegge en status på arbeidet hittil og fremdrift i prosjektet. Det 

må utarbeides en rapport der kapitalbehov til investering og drift av fremkommer.     

 
Pågående planarbeid viser ønske om en helt annen utvikling enn det som var forutsetningen ved 
oppstart av prosjektet, og er utenfor de rammer som rådmannen mener kommunen bør akseptere, 
fra både et økonomisk og planfaglig perspektiv.  
 
Ad alternativ 2 - Avhende aksjene   
Det fremkommer av saken fremlagt for kommunestyret i tidligere Tjøme kommune at dagens eiere 
har en økonomisk utfordring med å løfte Brøtsøbruddet videre fra en tilretteleggingsfase til en 
driftsfase med utleie. 
 
I nylig vedtatt kommuneplan med tilhørende økonomiplan for Færder kommune for perioden 2018-
2021 er dette prosjektet ikke vedtatt prioritert hverken i investerings- eller driftsbudsjettet.   
 
Dersom selskapets formål skal kunne realiseres, er det åpenbart at selskapet må tilføres kapital, både 
investerings- og driftskapital. Rådmannen mener kommunen ikke bør prioritere dette. Dette er ikke 
en lovpålagt oppgave, og kommunen har per i dag flere andre arenaer for kultur, både inne og ute i 
det fri.  
 
Juridiske forhold og konsekvenser 
I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelse, men når 
kommunen er deleier i et AS med andre private aktører vil det reises en rekke andre juridiske forhold 
som må avklares, blant annet habilitet i andre type saker. I tillegg kan det reises spørsmål i forhold til 
kommunens omdømme.  
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Økonomiske konsekvenser 
Det følger av vedtektenes § 4 at selskapets aksjekapital ved stiftelse var NOK 35 700,- fordelt på 300 
aksjer, hver pålydende NOK 119,-. Pr. 31.12.17 var bokført verdi aksjer NOK 11 900,-. 
 
Driften i selskapet hittil er i hovedsak finansiert med innvilget støtte til kulturformål fra ulike kilder 
slik det fremkommer i kommunestyresaken fra tidligere Tjøme kommune; 
 

· Norsk Kulturråd:                              350 000,- 
· Sparebankstiftelsen DnB                    350 000,- 
· Sparebank1 Nøtterøy/Tønsberg                     100 000,-  
· Vestfold Fylkeskommune – spillemidler  284 000,- 
· Sum                                                    1 084 000,-  

 
Tilskuddene har etter det som er opplyst hittil, dekket kostnader til forberedende arbeid forbundet 
med utarbeidelse av reguleringsplan inkludert kommunaltekniske planer, støyutredninger og 
rasproblematikk. 
 
Det følger også driftskostnader til årlige festeavgifter på kr 15 000,- pr år som blant annet har 
medført negative tall i regnskap og budsjett. Eierstilskudd er hittil avslått fra flere av eierne.  
 
Det foreligger ikke en oversikt over potensielle inntekter eller avtaler på utleie av arenaen pr dags 
dato. 
 
Med de opplysninger som er kjent når denne saken skrives, forutsettes at eierne må bidra både med 
investerings og driftskapital dersom selskapets formål skal kunne realiseres.  
 
Folkehelse 
Et anlegg vil kunne bidra til gode kulturelle opplevelser dersom det lykkes å fylle anlegget med 
artister som gir stor publikumstilstrømning.   
 
Konklusjon 
På bakgrunn av de faktiske forhold som foreligger i saken sammenholdt med de økonomiske og 
juridiske utfordringer som må hensyntas i de ulike lovverk, anbefaler rådmannen at aksjene i 
Brøtsøbruddet AS avhendes.  
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Saksbehandler: Toril Eeg 
Telefon:  
Rådmann 

 

Plan for forvaltningsrevisjon i Færder kommune 2018-2019 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 30.05.2018 084/18 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling 
 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2018 
og 2019 i Færder kommune med følgende rekkefølge: 

•          Styring og effektiv utnyttelse av ressurser innenfor helse og omsorg i forhold til lovkrav 
og kunnskapsbehov 

•          Tjenestetilbudet innenfor helse og omsorgssektoren samsvarer med innbyggernes behov. 
•          Resultat av BTI-modellen «Bedre Tverrfaglig innsatts rettet mot barn og unge» innenfor 
oppvekst og kunnskap / helse og omsorg. 

•          Internkontrollen, etterleves den i praksis. 
•          Overganger til nye IKT-systemer, implementering og bruk av fagsystemer 
•          Byggesaksbehandling, rutiner, systemer og praktisering 
 
Innstillingen viser flere prosjekter enn budsjettrammen tilsier. 
 
2.          Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter. 
3.          Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis endringene i planen fører 
til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette behandles spesielt. 
 
 
Kommunestyret 30.05.2018: 
 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
KS- 084/18 Vedtak: 
 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2018 
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og 2019 i Færder kommune med følgende rekkefølge: 

•          Styring og effektiv utnyttelse av ressurser innenfor helse og omsorg i forhold til lovkrav 
og kunnskapsbehov 

•          Tjenestetilbudet innenfor helse og omsorgssektoren samsvarer med innbyggernes behov. 
•          Resultat av BTI-modellen «Bedre Tverrfaglig innsatts rettet mot barn og unge» innenfor 
oppvekst og kunnskap / helse og omsorg. 

•          Internkontrollen, etterleves den i praksis. 
•          Overganger til nye IKT-systemer, implementering og bruk av fagsystemer 
•          Byggesaksbehandling, rutiner, systemer og praktisering 
 
Innstillingen viser flere prosjekter enn budsjettrammen tilsier. 
 
2.          Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter. 
3.          Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis endringene i planen fører 
til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette behandles spesielt. 
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Vedlegg: 
Saksutskrift 22-18 - Behandling av overordnet analyse og--plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2019 
Plan for forv.rev 2018 - 2019 
Overordnet analyse forvaltningsrevisjoner Færder kommune - til KU 
 
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. 
 
Kortversjon 
Kontrollutvalget behandlet saken i møte 8. mai 2018 sak 22/18. 
 
Innledning 
Se vedlegg 
 
 
 
Faktagrunnlag 
Lovgrunnlag 
Rammebetingelser og overordnede planer 
 
Alternative løsninger 
Presentasjon av alternativer 
 
Vurderinger 
Alternative løsninger 
Juridiske forhold og konsekvenser 
Økonomiske konsekvenser 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Klimakonsekvenser  
Andre konsekvenser 
Vurdering av anbefalt løsning 
 
Folkehelse 
Vurdere konsekevenser for folkehelse 
 
Fremdrift 
Planlagt fremdrift for saken 
 
Konklusjon 
Sammenfattet konklusjon og anbefaling 
 
 
 
 
 



31/18 Referatsaker - 18/00025-22 Referatsaker : Overordnet analyse og plan for selskapskontroll. kommunestryesak 85,18

 

 

 
 

  
 

 
 
 
 

 JournalpostID: 18/14964 
 Arkiv: FE-037, TI-&30 

 
Saksbehandler:  
Telefon:  
Dokumentsenter og politisk sekretariat 

 

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Færder kommune 2018-2019 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 30.05.2018 085/18 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling 
 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll for 2018 
- 2019 i Færder kommune: 

 
· Det gjennomføres obligatorisk eierskapskontroll i de selskapene som er aktuelle for 

selskapskontroll. 
· Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i de av selskapene der det er behov for det i 2018-

2019, eventuelt i samarbeid med andre eiere. 

           
2.          Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen eller tilføye nye selskaper. 
 
3.          Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis endringene i planen fører 
til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette behandles spesielt. 
 
 
 
 
 
Kommunestyret 30.05.2018: 
 
Behandling: 
 
Ordføreren foreslo å utsette saken.  
Enstemmig. 
 
KS- 085/18 Vedtak: 
 
Saken ble utsatt.  
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Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. 
 
Kortversjon 
Saken ble behandlet av kontrollutvalget 8. mai 2018 sak 23/18. 
 
Innledning 
Saksdoklumenter se vedlegg.  
 
 
 
Faktagrunnlag 
Lovgrunnlag 
Rammebetingelser og overordnede planer 
 
Alternative løsninger 
Presentasjon av alternativer 
 
Vurderinger 
Alternative løsninger 
Juridiske forhold og konsekvenser 
Økonomiske konsekvenser 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Klimakonsekvenser  
Andre konsekvenser 
Vurdering av anbefalt løsning 
 
Folkehelse 
Vurdere konsekevenser for folkehelse 
 
Fremdrift 
Planlagt fremdrift for saken 
 
Konklusjon 
Sammenfattet konklusjon og anbefaling 
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Arkivsak-dok. 18/00024-13 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 19.06.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 32/18 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
ingen 

 
Saksframstilling: 
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