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SAK 20/19 
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN AV 14.05.2019 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 14.05.2019 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 14.05.2019 

 
Saksframstilling: 
 
 



20/19 Godkjenning av protokollen av 14.05.2019 - 19/00029-20 Godkjenning av protokollen av 14.05.2019 : Protokoll Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019, sign

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Færder 
 
Dato: 14.05.2019 kl. 13:00 
Sted: Kommunestyresalen  
Arkivsak: 19/00029 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, leder 

Anne Marie Indseth, nestleder 
Gry Dillan, medlem 
Lars Åge Kamfjord, medlem 
Edgar Werner Hansen, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Ingen  

 
  
Andre: Færder kommune, Rådmann Toril Eeg 

Færder kommune, kommunaldirektør for teknisk Margrethe 
Løgavlen, til stede sak 10/19 og 11/19 
Færder kommune, virksomhetsleder Anne-Marie Rustan Aas, 
tilstede sak 10/19 og 11/19 
Færder kommune, fagkoordinator Thomas Ross Raftemo, 
tilstede sak 10/19 og 11/19 
Vestfold kommunerevisjon, statsautorisert revisor Linn Therese 
Bekken 
KPMG, revisor Rune Johansen 
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 

  
  
Møteleder: Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 
Protokollfører: Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 

 
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen. Ny revisor for Færder kommune fra Vestfold 
kommunerevisjon, Linn Therese Bekken, presenterte seg og selskapet. Det var ingen 
saker som var lukket, men under behandlingen av sak 16/19 fratrådte revisor Linn 
Therese Bekken. Kontrollutvalgsmøtet startet kl. 13.05. Det var ingen merknader til 
innkallingen eller sakene.  
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SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

10/19 19/00029-
11 Godkjenning av protokollen av 05.03.2019 2 

11/19 19/00076-8 Orientering om status i saksbehandlingen og 
situasjonen byggesaksavdelingen er oppe i 3 

12/19 19/00076-9 Orientering om rapporten fra kommunelegen om 
hendelsen på Oserødmyra 3 

13/19 19/00107-1 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 4 

14/19 19/00050-4 Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt 7 

15/19 19/00109-1 Henvendelse vedr. oppfylling av masse gnr. 65/48 i 
brev av 04.04.2019 8 

16/19 19/00106-1 Etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS 9 

17/19 19/00108-1 Kontrollutvalgsreglementet på høring 9 

18/19 19/00052-6 Referatsaker 10 

19/19 19/00053-4 Eventuelt 10 

    

 
 
Saker til behandling 

10/19 Godkjenning av protokollen av 05.03.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 10/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.03.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.03.2019 godkjennes. 
 
[Lagre]  
 
 
 
11/19 Orientering om status i saksbehandlingen og situasjonen 
byggesaksavdelingen er oppe i 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 11/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen innledet saken, og virksomhetsleder Anne-Marie Rustan Aas 
gjennomgikk blant annet omorganisering, telefontid, mottakskontroll, gebyrer, frokost- 
og dialogmøter, dialog med bransjen, personalsituasjonen og saksmengde. Videre 
informerte fagkoordinator Thomas Ross Raftemo om ulovlighetssaker, saker der det 
er spørsmål om gyldighet av tidligere tillatelser, oppfølgingsliste, nye ulovlighetssaker 
som er mottatt, prioriteringsliste, og saksgangen/klagebehandling. Det er flere saker 
hos Økokrim, og antagelig er disse sakene ferdig etterforsket før sommeren 2019. 
Kommunaldirektøren supplerte med kommentarer og opplysninger underveis. 
Rådmannen opplyste om at styrking av bemanningen på virksomheten i Færder 
kommune blir vurdert for å ta unna presset. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
12/19 Orientering om rapporten fra kommunelegen om hendelsen 
på Oserødmyra 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 12/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
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Møtebehandling 
Rådmannen gjennomgikk hendelsesforløpet på Oserødmyra, avviksmeldinger, 
mangler og tiltaksplan. Videre ble tiltak som er utført samt endringer i prosedyrer og 
rutiner belyst. Det ble vist til møter med pårørende. Det ble opplyst at 
etterforskningen antagelig er ferdig før sommeren 2019. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
13/19 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 13/19 

 
 
Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget i Færder kommune har i møte 14.05.19 behandlet Færder 
kommunes årsregnskap og årsberetning 2018. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Færder årsregnskap og årsberetning for 2018 er som 
følger: 
 
Innledning 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2018, 
årsberetningen 2018, revisjonsberetningen for Færder kommune datert 12.04.2019 
og oppsummeringsnotat april 2019 fra KPMG. I tillegg har revisor supplert utvalget 
med informasjon gjennom året.  
 
 

Driftsregnskapet viser kr 1.488.294.034,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 18.447.501,-. 
 

 
Til økonomistyringen – driften og investeringsregnskapet 

• Budsjettdisiplinen er tilfredsstillende. 
Netto driftsresultat er 3,9 mill. kr som utgjør 0,2% av sum driftsinntekter. Dette 
er lavere enn forrige år. Resultatet ble bedre enn budsjettert og skyldes blant 
annet lavere kostnader knyttet til kommunesammenslåingen, økte inntekter for 
ressurskrevende tjenester, lavere netto finanskostnader, innkjøpsstopp og 
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innsparing i sektorene annet halvår 2018. Tilpasning av kommunens drift 
innenfor de nye rammebetingelsene er sentralt for all planlegging de 
nærmeste årene. For å finansiere nye investeringer som medfører 
driftsmessige konsekvenser i fremtiden ligger resultatet for 2018 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 2018. De største investeringene i 
2018 er blant annet kjøp av fast eiendom, Even Tollefsens vei – Ørsnesalleen  
- omlegging VA og Labakken skole - utbygging.   
 

Til balansen 
• Gjeldsforhold 

Kontrollutvalget har merket seg at kommunens langsiktige gjeld har økt i 2018 
med 47,8 mill. kroner til 2.401 mill. kroner. Da er pensjonsforpliktelsene holdt 
utenfor. Økt gjeld vil redusere handlefriheten til kommunen.  Kravet til 
minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt.  
 
Ubrukte lånemidler er redusert til 78,6 mill. kr pr 31.12.18.  
 

• Likviditetsreserven  
Færder kommunes likviditet er tilfredsstillende. Kontrollutvalget registrerer at 
kommunens likviditet har hatt en nedgang i 2018. En målsetting er at 
omløpsmidler skal dekke kortsiktiggjeld med 100%. Dekningsgraden i 2018 er 
81%.  
 
 

Til den interne kontrollen 
I årsberetningen er det et eget kapittel om likestilling, 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 også i 2018. Kontrollutvalget har ikke mottatt noen 
signaler eller notater fra revisor om svakheter i internkontrollen i 2018.   
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors løpende informasjon igjennom året og 
revisjonsberetningen. Det vises også til oppsummeringsnotatet for 2018 fra KPMG. 
  
Til grunnleggende rutiner og system 
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Færder kommunes årsregnskap for 
2018. 
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Møtebehandling 
Revisor fra KPMG gjennomgikk revisjonsarbeidet som var utført for Færder 
kommune for regnskapsåret 2018. Rådmannen orienterte om den økonomiske 
situasjonen, gjeldsgrad, antatt befolkningsnedgang og at investeringstakten i 
fremtiden bør nok dempes. Det arbeides med reduksjon i kostnader i kommunen på 
forskjellige områder og avdelinger. Spørsmål ble besvart fra både revisor og 
rådmannen.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget i Færder kommune har i møte 14.05.19 behandlet Færder 
kommunes årsregnskap og årsberetning 2018. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Færder årsregnskap og årsberetning for 2018 er som 
følger: 
 
Innledning 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2018, 
årsberetningen 2018, revisjonsberetningen for Færder kommune datert 12.04.2019 
og oppsummeringsnotat april 2019 fra KPMG. I tillegg har revisor supplert utvalget 
med informasjon gjennom året.  
 
 

Driftsregnskapet viser kr 1.488.294.034,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 18.447.501,-. 
 

 
Til økonomistyringen – driften og investeringsregnskapet 

• Budsjettdisiplinen er tilfredsstillende. 
Netto driftsresultat er 3,9 mill. kr som utgjør 0,2% av sum driftsinntekter. Dette 
er lavere enn forrige år. Resultatet ble bedre enn budsjettert og skyldes blant 
annet lavere kostnader knyttet til kommunesammenslåingen, økte inntekter for 
ressurskrevende tjenester, lavere netto finanskostnader, innkjøpsstopp og 
innsparing i sektorene annet halvår 2018. Tilpasning av kommunens drift 
innenfor de nye rammebetingelsene er sentralt for all planlegging de 
nærmeste årene. For å finansiere nye investeringer som medfører 
driftsmessige konsekvenser i fremtiden ligger resultatet for 2018 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 2018. De største investeringene i 
2018 er blant annet kjøp av fast eiendom, Even Tollefsens vei – Ørsnesalleen  
- omlegging VA og Labakken skole - utbygging.   
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Til balansen 
• Gjeldsforhold 

Kontrollutvalget har merket seg at kommunens langsiktige gjeld har økt i 2018 
med 47,8 mill. kroner til 2.401 mill. kroner. Da er pensjonsforpliktelsene holdt 
utenfor. Økt gjeld vil redusere handlefriheten til kommunen.  Kravet til 
minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt.  
 
Ubrukte lånemidler er redusert til 78,6 mill. kr pr 31.12.18.  
 

• Likviditetsreserven  
Færder kommunes likviditet er tilfredsstillende. Kontrollutvalget registrerer at 
kommunens likviditet har hatt en nedgang i 2018. En målsetting er at 
omløpsmidler skal dekke kortsiktiggjeld med 100%. Dekningsgraden i 2018 er 
81%.  
 
 

Til den interne kontrollen 
I årsberetningen er det et eget kapittel om likestilling, 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 også i 2018. Kontrollutvalget har ikke mottatt noen 
signaler eller notater fra revisor om svakheter i internkontrollen i 2018.   
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors løpende informasjon igjennom året og 
revisjonsberetningen. Det vises også til oppsummeringsnotatet for 2018 fra KPMG. 
  
Til grunnleggende rutiner og system 
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Færder kommunes årsregnskap for 
2018. 
[Lagre]  
 
 
 
14/19 Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 14/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«_____________________» som leveres til sekretariatet innen 20.09.2019 for å bli 
behandlet i kontrollutvalgsmøte 08.10.2019. Kostnaden dekkes av timene inngått i 
avtalen med Vestfold kommunerevisjon med ______________ timer. 
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Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder innledet saken. Bestilling av nytt forvaltningsprosjekt ble 
diskutert. Det er valg i september 2019, og nytt kontrollutvalg vil også bli valgt. I lys 
av at det er midler igjen vil nytt kontrollutvalg kunne bestille en prosjektplan på et 
område de mener er aktuelt. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Saken ble utsatt. 
 
[Lagre]  
 
 
 
15/19 Henvendelse vedr. oppfylling av masse gnr. 65/48 i brev av 
04.04.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 15/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget anser henvendelsen om oppfylling av masse gnr. 68/48 som en 
pågående sak og en klagesak slik at dette ligger utenfor kontrollutvalgets område.  
Kontrollutvalget går ikke videre med saken.  
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet informerte kort om henvendelsen. Saken har vært sendt til 
fylkesmannen. Det er en pågående sak, og kommunen har svart at de skal svare opp 
saken. Henvendelsen ble diskutert. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anser henvendelsen om oppfylling av masse gnr. 68/48 som en 
pågående sak og en klagesak slik at dette ligger utenfor kontrollutvalgets område.  
Kontrollutvalget går ikke videre med saken på nåværende tidspunkt. 
 
[Lagre]  
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16/19 Etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 16/19 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget i Færder tar informasjon om etablering av Vestfold og Telemark 
revisjon IKS til orientering. Det sammenslåtte revisjonsselskapet Vestfold og 
Telemark revisjon IKS fortsetter de revisjonsoppdrag som selskapene hadde før 
sammenslåingen, jf. revisjonsforskriften § 18 første ledd. 
 
 
Møtebehandling 
Linn Therese Bekken fra Vestfold kommunerevisjon fratrådte under 
møtebehandlingen. 
 
Saken ble belyst av sekretariatet, og kontrollutvalget diskutert etableringen av 
Vestfold og Telemark revisjon IKS.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Færder tar informasjon om etablering av Vestfold og Telemark 
revisjon IKS til orientering. Det sammenslåtte revisjonsselskapet Vestfold og 
Telemark revisjon IKS fortsetter de revisjonsoppdrag som selskapene hadde før 
sammenslåingen, jf. revisjonsforskriften § 18 første ledd. 
 
[Lagre]  
 
 
 
17/19 Kontrollutvalgsreglementet på høring 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 17/19 

 
 
Forslag til innstilling: 
 
Reglementet for kontrollutvalget gjelder frem til 31.12.2019. Reglementet må 
oppdateres etter ny kommunelov når den trer i kraft 01.01.2020. 
 
 
Møtebehandling 
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Saken ble behandlet.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Reglementet for kontrollutvalget gjelder frem til 31.12.2019. Reglementet må 
oppdateres etter ny kommunelov når den trer i kraft 01.01.2020. 
 
[Lagre]  
 
 
 
18/19 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Færder 14.05.2019 18/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Referatet fra styremøtet i VIKS 25.03.2019 og eiermøtet 04.04.2019 ble kort 
kommentert av sekretariatet. 
Kontrollutvalgsleder opplyste om Tønsberg kontrollutvalgs vedtak av 09.05.2019 
vedrørende selskapskontrollen av Vestfold Interkommunale Brannvesen. Re, Horten 
og Tønsberg kommuner deltar i selskapskontrollen. Kontrollutvalget i Holmestrand 
kommune takket nei, og Færder kontrollutvalg fastholder sitt tidligere vedtak i mars 
2019 i sak 5/19.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
19/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 19/19 
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Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen informerte om to tilsynssaker som var gjennomført i kommunen, 
henholdsvis tilsyn på arkiv og tilsyn på beredskap.  
 
Riksarkivaren har ansvar for å føre tilsyn med arkiv. Tilbakemeldingen på tilsynet på 
arkiv er at avvik må lukkes, og ryddearbeidet må utføres innen høsten 2019.   
 
Tilsynet på beredskap i Færder kommune er gjennomført, og det ble gitt en positiv 
tilbakemelding om at beredskapen er godt ivaretatt opplyste rådmannen.  
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 8. oktober 2019, kl. 13.00. 
  
 
Revetal, 15.05.2019 
For leder av kontrollutvalget i Færder kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS 
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Arkivsak-dok. 19/00119-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 18.06.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 21/19 
NÆREMERE UNDERSØKELSE AV PROSESSEN OG 
KOMPENSASJON TIL UTBYGGERNE BORGHEIM SYD 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller en nærmere undersøkelse i tråd med kommunestyrevedtak 
52/19 av 29.05.2019. Fremlagt prosjektplan fra Vestfold kommunerevisjon 
godkjennes og rapporten leveres til sekretariatet den __________ for videre 
behandling i kontrollutvalget og kommunestyret.  
 
Vedlegg:  

• Formannskap sak 43/19 av 13.03.2019 

• Kommunestyre sak 52/19 av 29.05.2019 

• Henvendelse av 18.05.2019 fra Richard Fossum, (MDG, SV/Rødt og Sp)   

• Prosjektplan for undersøkelse av prosessen og kompensasjon til utbyggerne, 
Borgheim syd blir ettersendt når den foreligger fra revisjonen. 

 
Saksframstilling: 
Saken gjelder Borgheim syd som ble regulert i kommuneplanen av 2003 til 
utbyggerområde. Det ble i februar 2019 i kommunestyret, sak 03/19, fattet vedtak om 
at de ubebygde delene av planforslaget ble anbefalt tilbakeført til LNF-formål ved 
neste kommuneplanversjon. 
 
I mars 2019, sak 43/19, behandlet formannskapet i lukket møte kompensasjon til 
utbyggerne vedr. Borgheim syd. Følgende vedtak ble fattet: 

«Kompensasjon til utbygger på 40% av innmeldte kostnader til 
konsulentbistand, for utarbeidelse av områdeplan for Borgheim syd.»   

 
Færder kommune inngikk avtaler med henholdsvis Ole Johan Olsen Invest AS og 
Veidekke Eiendom AS vedr. oppgjør for krav som følger av at kommunen stanset 
arbeidet med områdeplan for Borgheim syd. Samlet beløp for kompensasjonen ble 
fastsatt til kr 4.000.000,-. 
 
I etterkant av formannskapsmøtet 13.03.2019 har det i en henvendelse av 
18.05.2019 blitt stilt spørsmål blant annet ved følgende: 
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o Burde planleggingen vært fremlagt for kommunestyret før behandlingen 
av forslaget om å gi delvis kompensasjon? 

o Burde det ha vært vist til budsjettdekning for forslaget om å bevilge kr 
4.000.000,- til utbygger? 

o Burde utkastet til avtale vært offentlig kjent? 
o Avtalen burde blitt gjenstand for debatt før den ble endelig godkjent. 
o Det burde fremkommet av protokollen fra formannskapsbehandlingen 

at Veidekke ble tilbudt dobbelt så stor kompensasjon enn det selskapet 
hadde som krav. 

 
I kommunestyret 29.05.2019 i sak 52/19 ble følgende vedtatt: 

Kommunestyret oversender saken til kontrollutvalget for en vurdering om 
beslutningsprosessen har vært legitim, og om inngåelsen av 
kompensasjonsavtalen, samt bevilgning og utbetaling av kr 4.000.000,- er 
lovlig uten kommunestyrets behandling. 
   

Revisjonen vil presentere prosjektplanen i saken «Nærmere undersøkelse av 
prosessen og kompensasjon til utbyggerne Borgheim syd». Videre vil kontrollutvalget 
diskutere prosjektplanen. 
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 Arkiv: FE-270, FA-L00 

 
Saksbehandler: Kjersti Hauan 
Telefon:  
Dokumentsenter og politisk sekretariat 

 

Representantforslag fra, SP, MDG, Felleslista SV/R i kommunestyret 
29.05.2019. Lovlighetsvurdering av kompensasjon til utbygger Borgheim syd 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 29.05.2019 052/19 

 
 
Rådmannens innstilling 
 
Ingen 
 
 
Kommunestyret 29.05.2019: 
 
Behandling: 
 
Følgende fratrådte som inhabile som styremedlemmer og leder av Borgheim Sentrumsbygg: 
Bjørn Kåre Sevik, FRP, Runar Larsen, AP, Tom Mello, H.  
Forslag fra Jørn Magdahl, Felleslista SV/Rødt på vegne av MDG, SP og Felleslista SV/R:  
«Kommunestyret oversender saken til kontrollutvalget for en vurdering om beslutningsprosessen har 
vært legitim, og om inngåelsen av kompensasjonsavtalen, samt bevilgning og utbetaling av kr 
4.000.000 er lovlig uten kommunestyrets behandling.» 
Enstemmig med 44 stemmer.  
Saken ble tatt opp igjen og det ble gjort følgende vedtak: 
Tone Skalpe Bjørnli, V var permittert før ny behandling.  
Jon Sanness Andersen, AP foreslo å utsette utbetalingen.  
Andersens forslag falt med 32 mot 11 stemmer (AP).  
 
 
 
KS- 052/19 Vedtak: 
 
Kommunestyret oversender saken til kontrollutvalget for en vurdering om beslutningsprosessen har 
vært legitim, og om inngåelsen av kompensasjonsavtalen, samt bevilgning og utbetaling av kr 
4.000.000 er lovlig uten kommunestyrets behandling. 
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Vedlegg: 
Representantforslag vedr Borgheim syd 
 
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. 
 
Kortversjon 
Richard Fossum, SP har sendt representantforslag på vegne av Senterpartiet, Felleslista SV/Rødt og 
Miljøpartiet De Grønne vedrørende lovlighetsvurdering av utbetaling av utbyggerkompensasjon 
Borgheim syd. Se vedlegg 
 
Forslag til vedtak:  
«Kommunestyret oversender saken til kontrollutvalget for en vurdering om beslutningsprosessen har 
vært legitim, og om inngåelsen av kompensasjonsavtalen, samt bevilgning og utbetaling av kr 
4.000.000 er lovlig uten kommunestyrets behandling.» 
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Representantforslag vedr lovlighetsvurdering av utbetaling av 

utbyggerkompensasjon Borgheim syd 
 

Miljøpartiet, Felleslista (SV/Rødt) og Senterpartiet i Færder fremmer herved representantforslag til 

kommunestyrets møte 29.5.19. 

 

I kommuneplanen av 2003 ble Borgheim syd regulert til utbyggingsområde. I senere kommuneplaner 

har området fortsatt vært regulert til utbygging uten at dette har blitt gjennomført. 

 

I møte 13.2.19, sak 3/19, fattet kommunestyret følgende vedtak vedr forslag til områdeplan for 

Borgheim syd: 

 

«1. Forslag til områdeplan for Borgheim syd, plannr. 2010020 med plankart datert 21.6.2018 tas ikke 

opp til behandling og planprosessen avsluttes, jf. plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-10. De 

ubebygde delene av planforslaget anbefales tilbakeført til LNF-formål ved neste 

kommuneplanrevisjon.  

 

2. Tilbakeføring av området til LNF-formål i kommuneplanen utløser ikke plikt til å erstatte 

utbyggernes tap, jf. notat fra advokatfirmaet Mageli datert 6.10.2018.  

 

3. Utvikling av Borgheim som områdesenter, jf. kommuneplanens samfunnsdel, bør vurderes med 

utgangspunkt i området Borgheim sentrumskvartal NV.  

 

4. Med bakgrunn i sakens forhistorie bes rådmannen om å gå i dialog med de private utbyggerne med 

sikte på å komme fram til en avtale om delvis dekning av påløpte kostnader til konsulentbruk i 

forbindelse med utarbeidelsen av planforslaget.» 

 

Det ble i kommunestyremøtet 13.2.19 ikke informert om at det forelå en avtale mellom Nøtterøy 

kommune og utbyggerne, en avtale som ble inngått 16.9.16 og omhandlet utarbeiding og finansiering 

av områdeplan for Borgheim syd. Følgende punkter fra avtalen refereres her: 

 

«Punkt 2.3: 

Avtalen gir ingen form for garantier til utbygger når det gjelder utfall av den politiske behandlingen. 

 

Punkt 7.2: 

Partene kan på ethvert tidspunkt be om at planarbeidet stanses og at avtalen derav skal opphøre. 

 

Punkt 5 Finansiering: 

Utbygger skal dekke alle kostnader i tilknytning til planarbeidet. 

Utbygger betaler et bidrag på kr 150.000 til dekning av kommunens interne kostnader forbundet med 

planarbeidet. En halvdel av beløpet betales etter 1 gangs behandling av planen, resterende sum etter 

kommunestyrets endelige vedtak av planen. 

 

Punkt 7.3: 

Dersom planarbeidet og avtalen opphører før endelig områdeplan er vedtatt, skal utbygger dekke 

kommunens interne kostnader slik: Kr 75.000 etter 1 gangs behandling, deretter kr 10.000 pr måned 

etter medgått tid, inntil maksimum kr 150.000.» 

 

I lukket møte 13.3.19, sak 43/19, behandlet formannskapet kompensasjon til utbyggerne vedr 

Borgheim syd. Rådmannen informerte muntlig fra dialogmøte med utbyggerne. Ordføreren fremmet 

muntlig forslag til en prosentsats for kompensasjon av utbyggernes krav til dekning av påløpte 

kostnader til konsulentbruk i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget. Det ble ikke informert om 

størrelsesorden på utbyggernes krav. 

 

Møteprotokollen som ble offentliggjort, inneholdt følgende: 
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«Behandling:  

Rådmannen orienterte om møte vedrørende eventuell kompensasjon. Ordføreren foreslo en 

kompensasjon til utbygger på 40 % av innmeldte kostnader til konsulentbistand, for utarbeidelse av 

områdeplan for Borgheim syd. Ordførerens forslag ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (SP, Felleslista 

Rødt/SV) FS- 043/19  

 

Vedtak:  

Kompensasjon til utbygger på 40 % av innmeldte kostnader til konsulentbistand, for utarbeidelse av 

områdeplan for Borgheim syd.» 

 

21.3.19 / 28.3.19 inngikk Færder kommune minnelig avtaler med henholdsvis Ole Johan Olsen Invest 

AS og Veidekke Eiendom AS vedr fullt og endelig oppgjør for ethvert krav som følge av at 

kommunen stanset arbeidet med områdeplan for Borgheim syd. Samlet beløp for kompensasjonen ble 

fastsatt til kr 4.000.000. Videre inneholdt avtalene følgende punkt: 

 

«5. Kommunen utbetaler kompensasjonen samlet innen 30 dager etter at denne avtalen er mottatt 

signert og utfylt med kontonummer og eventuell betalingsreferanse.» 

 

Ut fra overnevnte vil vi hevde at:  

 

1. Avtalen av 16.9.16 om finansiering av planleggingen burde ha vært framlagt for 

kommunestyret før behandlingen av forslaget om å gi delvis kompensasjon. Den svekker 

argumentene for kompensasjon og burde sammen med Mageli-utredningen ha vært en viktig 

del av beslutningsgrunnlaget.   

2. Før kompensasjonsavtalene av 21.3.19 og 28.3.19 ble endelig godkjent fra kommunens side 

burde de ha vært behandlet politisk, og det burde ha vært vist budsjettdekning for forslaget om 

å bevilge kr 4.000.000 til utbyggerne.  

3. Kompensasjonsavtalenes punkt om at den er konfidensiell er lovstridig. Dette er også 

innrømmet i svar fra ordføreren til Richard Fossum. Her sies det at meningen var at den bare 

skulle være konfidensiell til den var skrevet under, men det er vanskelig å forstå hvorfor 

punktet da er kommet med i den ferdig underskrevne avtalen. Tvert om burde utkastet til 

avtale ha vært gjort offentlig kjent, og blitt gjenstand for debatt før den ble endelig godkjent. 

4. Det burde framgått av protokollen fra formannskapsbehandlingen at Veidekke ble tilbudt 

dobbelt så stor kompensasjon som det selskapet hadde bedt om. Begrunnelsen for størrelsen 

på kompensasjonen bør legges fram for kommunestyret. 

I sum innebærer overnevnte en alvorlig kritikk av beslutningsprosessen.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret oversender saken til kontrollutvalget for en vurdering om beslutningsprosessen har 

vært legitim, og om inngåelsen av kompensasjonsavtalen, samt bevilgning og utbetaling av kr 

4.000.000 er lovlig uten kommunestyrets behandling.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Randi Hagen Fjellberg         Jørn Magdahl   Richard Fossum 

Færder MDG          Færder Felleslista (SV/Rødt) Færder Sp 
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PLANNAVN-Borgheim syd, 
områdeplan, GBNR-
125/132, FA-L12 

 
Saksbehandler: Margrethe Løgavlen 
Telefon:  
Teknikk og miljø 

 

Borgheim syd, kompensasjon 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Formannskap 13.03.2019 043/19 

 
 
Rådmannens innstilling 
 
Ingen 
 
 
 
Formannskap 13.03.2019: 
 
Behandling: 
 
Rådmannen orienterte om møte vedrørende eventuell kompensasjon.  
Ordføreren foreslo en kompensasjon til utbygger på 40 % av innmeldte kostnader til 
konsulentbistand, for utarbeidelse av områdeplan for Borgheim syd.  
Ordførerens forslag ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (SP, Felleslista Rødt/SV) 
 
 
FS- 043/19 Vedtak: 
 
Kompensasjon til utbygger på 40 % av innmeldte kostnader til konsulentbistand, for utarbeidelse av 
områdeplan for Borgheim syd.  
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Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. 
 
Kortversjon 
Ingen  
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Arkivsak-dok. 19/00053-7 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 18.06.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 22/19 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
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