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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Færder 
 
Dato: 18.06.2019 kl. 14:30 
Sted: Formannskapssalen  
Arkivsak: 19/00029 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, leder 

Anne Marie Indseth, nestleder 
Gry Dillan, medlem 
Edgar Werner Hansen, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Svein Fagereng 

  
Forfall:  Lars Åge Kamfjord, medlem 

 
  
Andre: Vestfold kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Bente Hegg 

Ljøsterød 
Vestfold kommunerevisjon, regnsapsrevisor Eivind Finstad 
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 

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

 
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen til ekstraordinært kontrollutvalgsmøte. 
Kontrollutvalgsmøtet startet kl. 14.30. Det var ingen merknader til innkallingen eller 
sakene. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

20/19 19/00029-
20 Godkjenning av protokollen av 14.05.2019 2 

21/19 19/00119-1 Nærmere undersøkelse av prosessen og 
kompensasjon til utbyggerne Borgheim syd 2 

22/19 19/00053-7 Eventuelt 3 
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Saker til behandling 

20/19 Godkjenning av protokollen av 14.05.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 18.06.2019 20/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 14.05.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 14.05.2019 godkjennes. 
[Lagre]  
 
 
 
21/19 Nærmere undersøkelse av prosessen og kompensasjon til 
utbyggerne Borgheim syd 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 18.06.2019 21/19 

 
 
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.  
 
 
Møtebehandling 
Vestfold kommunerevisjon fremla prosjektplan. Problemstillingene, tidsbruk og 
leveringstidspunkt ble diskutert. Det ble foreslått et tillegg til de to øvrige 
problemstillingene, problemstilling 3 som følger; «Var kompensasjonsavtalen, samt 
bevilgningen og utbetaling av kr 4.000.000,- lovlig uten kommunestyrets 
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behandling?» Videre ble det enighet om å gi anledning til bruk av inntil 200 timer på 
den nærmere undersøkelsen. Ferdig rapport levers til sekretariatet den 05.09.2019 til 
behandling i kontrollutvalget 13.09.2019 for videre behandling kommunestyret. Det 
var en grundig og god diskusjon og spørsmål ble besvart fra revisjon og sekretariatet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller en nærmere undersøkelse i tråd med kommunestyrevedtak 
52/19 av 29.05.2019. Fremlagt prosjektplan fra Vestfold kommunerevisjon 
godkjennes med tillegg av problemstilling 3. Problemstillingene er som følger: 

• Hvordan foregikk beslutningsprosessen vedrørende inngåelsen av 
kompensasjonsavtalen til utbyggerne? 

• Var beslutningsprosessen vedrørende inngåelsen av 
kompensasjonsavtalen til utbyggerne i tråd med lovverket og 
kommunens eget reglement/egne vedtak? 

• Var kompensasjonsavtalen, samt bevilgningen og utbetaling av kr 
4.000.000,-  lovlig uten kommunestyretets behandling? 

 
Det kan benyttes inntil 200 timer på undersøkelsen og ferdig rapport leveres til 
sekretariatet den 05.09.2019 for behandling i kontrollutvalget den 13.09.2019 for 
videre behandling i kommunestyret. 
 
[Lagre]  
 
 
 
22/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 18.06.2019 22/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Gry Dillan hadde vært observatør på generalforsamlingen på Sentrums Bygg AS og 
informerte fra møtet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
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Informasjonen ble tatt til orientering. 
 
[Lagre]  
 
Neste ekstraordinære møte i kontrollutvalget er 13. september 2019, kl. 13.00. 
  
 
Revetal, 19.06.2019 
For leder av kontrollutvalget i Færder kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS 
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