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Sak 14/11 Kommunens årsregnskap og årsmelding for 2010  

Saksutredning: 
 
Pga. forsinket avleggelse av årsregnskapet og årsberetning for 2010 fra kommunens side, 
avga revisor en foreløpig beretning pr. 15. april 2011.  Denne ble trukket ved framleggelsen 
av endelig revisjonsberetning datert 30. mai 2011. 
 
 
Distriktsrevisjonen har avgitt en revisjonsberetning datert 30. mai 2011 og skriver blant annet 
at: ”årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og giri det alt vesentlige en 

dekkende fremstilling  av den finansielle stillingen til Frogn kommune per 31. desember 2010, 

og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, 

forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.” 

 
Distriktsrevisjonen skriver også blant annet  at den mener opplysningene i årsberetningen om 
årsregnskapet  er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.  
 
Regnskapet er avgitt med et positivt, netto driftsresultat på 18,5  mill. kroner som tilsvarer  
2,3 %.  Kommunaldepartementet anbefaler et nivå på netto driftsresultat mellom 3 – 5 
prosent. 
 
Revisjonsberetningen er uten forbehold eller presiseringer. 
 
Revisjonen har basert sin beretning på den delen av årsmeldingen som gjelder årsberetningen, 
jf. kommunelovens krav i § 48, nr. 5. 
 
Etter avtale sendte kommuneadministrasjonen tidligere ut årsregnskapet og 
årsmeldingen/årsberetningen direkte til medlemmene av kontrollutvalget. Det er nå kommet 
noen endringer i disse dokumentene og vi sender de ut på nytt.  
 
Rådmann Harald K. Hermansen har takket ja til å komme i møtet og orientere om 
hovedpunktene i regnskapet og svare på spørsmål.  
 
 
Innstilling: Kontrollutvalgets uttalelse om Frogn kommunes årsregnskap for 2010: 

 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 30. mai 2011 og 
årsmeldingen/årsberetningen for 2010.  

 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten 
presiseringer eller forbehold.  

 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Frogn kommunes 
årsregnskap for 2010. 
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Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte 
regnskapet for Frogn kommune for 2010. 

 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 
Ås, den 31. mai 2011 
 
Jan T. Løkken /s./ 
sekretær 
 
Vedlegg:  Årsmeldingen for Frogn kommune for 2010  

Årsregnskapet for Frogn kommune 2010 
FDRs revisjonsberetning for 2010  datert 30. mai 2011 
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Sak 15/11     Utkast til selskapsavtale for Follo distriktsrevisjon - høring 

Saksutredning: 
 
Styret for Follo distriktsrevisjon har vedtatt å sende utkast til selskapsavtale for FDR på 
høring. Svarfristen er innen utløpet av mai 2011.  
 
Utkastet innebærer at FDR omdannes fra et § 27- selskap etter kommuneloven til et 
interkommunalt selskap etter IKS-loven.  
 
I e-post av 14. april d.å. stilte vi revisjonen noen spørsmål vedr. selskapsavtalen som grunnlag 
for saksutredningen til kontrollutvalget:  
 

1. Hva er begrunnelsen for å gå over til IKS som selskapsform?  

2. Vedr. § 5, siste ledd. Dette strider vel mot IKS-loven § 4, 2. ledd?  

3. I hvor sterk grad avspeiler kommunens innbyggertall revisjonens kostnader til 

revisjon?  

4. Hvorfor fravikes den generelle innskuddsfordelingen (§ 5) ved finansieringen av 

forvaltningsrevisjon (§ 6)  

5. Hva med finansieringen av annen virksomhet enn regnskaps- og forvaltningsrevisjon?  

6. Hva er gjennomsnittlig timeforbruk pr forvaltningsrevisjon? Dere har tidligere 

operert med ca 250 timer.  

7. Hvor mange timer forvaltningsrevisjon kan påregnes pr. årsverk og hvor mange 

årsverk er avsatt til dette for inneværende år?  

8. Har dere vurdert lovligheten/konsekvensene av forslaget § 9, første setning?  Jf. den 

generelle regelen om at styret skal representere selskapet og ikke den enkelte eier?  
 

Vedr. IKS-loven § 4, 2. ledd: Slik vi leser loven, skal endringer av selskapsavtalen omtalt i § 
4, 3. ledd vedtas av kommunestyret. Dette gjelder både opptak av flere deltakere og endring 
av eierandeler. 
 

Vi har ikke fått noe svar på disse spørsmålene ennå, men vi går ut fra at revisjonen kan gi en 
redegjørelse i møtet. 
 
I forbindelse med de vedtektene som gjaldt før dagens, erfarte vi at det ble mye diskusjon 
mellom utvalgene og revisjonen om framføringen av en positiv/negativ timesaldo for 
forvaltningsrevisjonen.  Med forslaget til selskapsavtale vil trolig disse problemstillingene 
reise seg på nytt. Det vil være derfor være en fordel om man blir enige om regler for hvordan 
dette skal håndteres. Disse reglene bør event. vurderes tatt inn i selskapsavtalen 
 
Forslaget til selskapsavtale angir et minimumsomfang av forvaltningsrevisjon pr. kommune. 
Det endelige omfanget vil avhenge av de årlige budsjett.  Kontrollutvalget vedtok i sak 03/11 
å be kommunestyret å avsette midler til to prosjekter pr. år fra 2012.  
Sekretariatet har fått opplyst at distriktsrevisjonen i dag har ca to stillinger som er øremerket 
forvaltningsrevisjon. Vi antar to årsverk tilsvarer ca 3200 arbeidstimer, men er ikke kjent med 
hvor mye revisjonen trekker fra til fellestid.  Med utgangspunkt i den fordelingsnøkkelen som 
foreslås i selskapsavtalen vil  Frogn kommune få ca 380 timer til disposisjon. Dette kan være 
noe snaut for to brede forvaltningsrevisjonsprosjekter.  Med tre ansatte innen 
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forvaltningsrevisjon  vil en kunne få ca 550 timer. En effektiv utnyttelse av en slik ressurs kan 
avhenge av muligheten for å overføre timer fra et år til et annet. 
 
Det bør samtidig vurderes om rapporteringen av forvaltningsrevisjon kan følge revisjonsåret. 
Da kan revisjonsrapportene gi status både for regnskapsrevisjonen og forvaltningsrevisjonen 
samtidig.  
 
Sekretariatet viser til at kontrollutvalget skal, jf. kontrollutvalgsforskriften § 4, påse at 
kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Dersom forslaget til selskapsavtale blir 
fremmet, vil dette formelt sett være valg av revisjonsordning, jf. forskriftens § 16, og da skal 
kontrollutvalget avgi innstilling om dette overfor kommunestyret.  
 
 
Innstilling:    Kontrollutvalget støtter forslaget om at FDR omdannes til et interkommunalt  

 selskap. Vi ber styret i FDR blant annet se videre på følgende spørsmål: 
 - en endring av selskapsavtalens § 5 for å bringe den på linje med IKS-            
   loven § 4- 2. og 3. ledd. 
 -  regler for fremføringen av positiv/negativ timesaldo ved  
    forvaltningsrevisjon 
 - klargjøre styrets rolle som representant for selskapet,  
    jf. forslagets § 9. 
 

Kontrollutvalget forutsetter at FDR-styrets endelige forslag til selskapsavtale 
forelegges kontrollutvalget som innstiller overfor kommunestyret.  

 
Ås, den 26. mai 2011  
 
Jan T. Løkken 
Sekretær 
 
Vedlegg:   Utkast til selskapsavtale for Follo distriktsrevisjon 
                  Gjeldende vedtekter for FDR, datert 10.10.2008. 
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Sak 17/11   Orienteringssaker 

 
Vedlegg: 1) Aktivitetsplanen pr. 31.5.11.  
  2) E-post fra Bjørn Rønbeck vedr. Furuveien 1. 
 
Innstilling: Aktivitetsplanen pr. 30. mai 2011 tas til orientering.  
 
Ås, den 31. mai 2011 
 
 
Jan T. Løkken /s./ 
Sekretær 
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Bjørn Loge.         Drøbak 30.05. 2011 
 
Vi, dvs: Lise, Bjørn og Trond Rønbeck med samboere, ønsker med dette skrivet å informere om en 
saksbehandling vi nå etter snart tre år finner mer og mer underlig – og ikke minst svært provoserende. 
 
Vi stiller spørsmål om brudd på forvaltningsloven, ordførerens personlige engasjement i saken(e), og 
bruk av kommunens ressurser. 
 
For å gi en oversikt over sakens faktiske side vil vi først presentere deler av vår advokats saksfremlegg 
til Jordskifteretten 9. mai. Vi legger ikke ved hans vedlegg nå, men de kan du få hvis du ønsker det.  
 
Lise Rønbeck ervervet gnr. 86 bnr. 564 i Frogn kommune (86/654) av Svein Åge Iversen 1.5.2008. 
Rønbeck oppfattet det slik at eiendomsgrensen i øst gikk langs eksisterende gjerde på tomten (bilag 1 
og 2 til begjæringen).  
I forbindelse med et planlagt byggeprosjekt på eiendommen ble det avklart at Frogn kommune eide et 
areal mellom 86/564 og gnr. 86 bnr. 512 (86/512). Det angjeldende areal er en del av en større parsell 
med gnr. 86 og bnr 491 (86/491). 
Rønbeck kontaktet i 2009 Frogn kommune med forespørsel om å erverve tilleggsareal fra 86/491. 
Kommunen stilte seg positive til forespørselen (bilag 5 og 6) og det ble inngått en kjøpekontrakt (bilag 
6) på ca. 115 m2. Som det fremgår er kjøpekontrakten signert av Rønbeck og ordfører Tore Vestby   
Basert på de kommunale kartene ble det laget en skisse over det areal som skulle overdras til Rønbeck 
(bilag 7). Som det fremgår ble det fra kommunens side lagt til grunn at eiendomsgrensen mellom 
86/512 og 86/491 etter fradeling skulle gå slik at kommunen beholdt en to meter bred stripe mellom 
86/564 og 85/512.  
Furuveien veilag, som ble stiftet 11.12.2008 i forbindelse med at Frogn kommune nedklassifiserte 
Furuveien, fremsatte overfor Follo tingrett den 19.2.2010 begjæring om midlertidig forføyning mot 
Frogn kommune og Lise Rønbeck, med krav kjennelse med forbud mot gjennomføring av salget. 
Veilagets krav var basert på den rådighet over arealet laget fikk overført fra kommunens side da 
Furuveien ble nedklassifisert. 
 
Bilag 1: Overtakelsesprotokoll vedlagt kart 10.12.2008 
 
Etter muntlige forhandlinger, hvor hovedkravet ble trukket inn i saken, avsa Follo tingrett 23.4.2010 
dom og kjennelse (bilag I og II). Tingretten la til grunn at veilagets råderett ikke var til hinder for 
gjennomføring av salget.  
Frogn kommune søkte deretter fradeling av arealet 14.5.2010 (bilag IV med vedlegg). Søknaden ble 
enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter den 18.8.2010 avholdt en kartforretning for å måle opp det areal som var omfattet av 
kjøpekontrakten. Det viste seg i denne forbindelse at eiendomsgrensene avvek fra det som fulgte av de 
kommunale kart, som var lagt til grunn av både kommunen i forbindelse med salget av tilleggsarealet 
til Rønbeck (bilag 11 samt bilag VI).  
Da det var uklart hvordan kommunen ville forholde seg til saken fant Rønbeck det nødvendig å 
påklage kartforretningen (bilag III med vedlegg). Det ble deretter avholdt et møte mellom Rønbeck og 
Frogn kommune 21.9.2010 (bilag III/ 15). Kommunens representanter opplyste at grensene var usikre, 
noe som i følge landmåler Frank Sandberg i Frogn kommune skyldes ”en oppmåling av gnr./bnr. 
86/507 på 80-tallet, hvor det hadde blitt lagt et galt punkt til grunn under kartforretningen.”  
Rønbeck hadde deretter et møte med ordfører Vestby 15.12.2010. Vestby gav da uttrykk for at han ikke 
var enige i eiendomsgrensene slik disse var fastlagt i oppmålingsforretningen, og at kommunens kart 
måtte være riktig.  
I et oppfølgende møte med enhetsleder Bjørn Edholm og ordføreren 7.1.2011 ble Rønbeck informert 
om at kommunen ville frafalle sitt krav om at det skulle avsettes en to meter bred stripe til sti, noe som 
bla. ble begrunnet med at stien ikke kunne videreføres da deler av avsatt arealet ble tilbakeført til 
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86/616 allerede i 1960 slik at det ikke ville være mulig å etablere en sammenhengende sti. Ordføreren 
informerte på møtet også om at eier av 86/512 (Bjerknes) hadde søkt om å få kjøpe arealet som var 
avsatt til sti, dersom kommunen la ut dette for salg. Ordføreren understreket at salg til eier av 86/512 
ikke var aktuelt, og overlot saken til Edholm for gjennomføring.  
Det ble deretter avholdt et nytt møte mellom Edholm og Rønbeck 12.1.2011. Det ble på møtet oppnådd 
enighet om at eiendommen øst for ny kommunal grense var en sak mellom Frogn kommune og eier av 
86/512. Det resterende areal, ca 92,5 m2, var i samsvar med kjøpekontrakt (bilag 6) samt vedlagt kart, 
dersom man medtok et areal på ca. 24 m2 som etter oppmålingen viste seg å ligge på Rønbecks 
eiendom. Edholm og Rønbeck bekreftet enigheten ved å signere et kart hvor grensene var oppmerket. 
 
Bilag 2: Kart signert av Frogn kommune v/ Edholm samt Rønbeck 12.1.2011. 
 
Frogn kommune v/ Arne Bråthen har i ettertid, av uviss grunn, nektet å overskjøte det solgte arealet til 
Rønbeck, hvilket har gjort det nødvendig å kreve dom for gjennomføring av kjøpekontrakten. 
 
 
 
 
Under følger en kronologisk fremstilling av behandling av byggesak og ervervelse av tomteparsell. 
Disse er ikke adskilt da kommunen og naboer konsekvent har forholdt seg til disse som én sak – selv 
om vi hele tiden har hevdet – og fremdeles mener - at dette er to separate saker. 
Vi kan dokumentere alt på listen, men legger bare ved noen eksempler foreløpig. 
 
2008: 
Tomten ble kjøpt mai 2008 og samme høst sendte vi inn søknad om omregulering av eiendommen til 6 
boenheter. Dette ble avslått. Etter forhåndskonferanse med kommunen fikk vi grønt lys for å 
prosjektere for 3 til 4 boenheter. Etter forhåndskonferansen søkte vi om dispensasjon for å bygge 3 
boenheter. Vi har ved flere anledninger forsøkt å få opp til politisk behandling vår søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser. Prosjektet har fra første stund møtt stor motstand fra 
naboene og Veilaget.  
 
 
2009  
27. mai, vedtak i formannskapet om salg av tomteparsell til Rønbeck. 
 
10. - 14. aug. Mailer mellom ordfører og Bjerknes (nabo i øst). Ordfører stopper salget. Mailene er 
ikke journalført. Vedlegg 1, mailer. 
 
 2. nov. Brev fra Arne Bråthen som krever at Furuveien Veilag må godkjenne salget av kommunens 
eiendom før kontrakt kan skrives. 
 
6. nov. Rønbeck engasjerer advokat Bull & co som sender brev til Frogn kommune med varsel om 
rettslige skritt dersom ikke salget gjennomføres. 
 
16. nov. Brev fra Arne Bråthen som hevder at uten aksept fra Veilaget må saken opp igjen i 
formannskapet med anbefaling om å omgjøre vedtaket. 
 
18. nov. Nytt brev fra Bull & Co som etterlyser juridisk begrunnelse for hvorfor Veilagets aksept er 
nødvendig, og igjen ber om at salget gjennomføres. 
 
25. nov. Brev fra Arne Bråthen. Dersom Rønbeck ikke går til rettslig skritt, vil kommunen 
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gjennomføre salget. Avventer aksept fra Rønbeck før oppmåling bestilles. 
 
NB Dette brevet har verken Bull & co eller Rønbeck fått. Heller ikke Veilaget, som skulle ha 
kopi, har fått brevet. De etterlyser dette i brev datert 11. januar 2010 
 
17.des. Rønbeck ringer ordfører Vestby og etterlyser svar på brev datert 18. november. Han 

responderer med å spørre om hun ikke har lest siste brev fra kommunen. ”Hvilket brev,” spør 
Rønbeck. Ordfører svarer at det må Rønbeck ta opp med sin advokat, hvoretter Rønbeck ringer 
Bull & Co som ikke har mottatt noe brev. Bull & Co ringer ordfører som lover å fakse brevet 
umiddelbart. Brevet kommer ikke og Bull & Co purrer ordføreren. To timer deretter kommer 
brevet – datert 25. november, fra A Bråthen, men uten underskrift. Vedlegg 2, brev. 

 
17.des. Rønbeck aksepterer kommunens forutsetninger i brev av 25. nov. Det legges til grunn at 

kommunen må utarbeide kontrakt etc. 
 
21. des. Brev fra Arne Bråthen til Bull & co der kommunen bekrefter Rønbecks aksept og vil 

igangsette arbeidet med gjennomføring av salget. 
 
2010 
Januar: Ny byggesøknad om dispensasjon levert januar 2010.  
 
15. jan. Forslag til kjøpekontrakt fra Arne Bråthen, etter at Rønbeck har purret flere ganger, senest 

dagen før. Rønbeck skriver under samme dag. Kommunen ved ordfører Vestby nekter å skrive 
under kontrakten, og henviser til Veilaget. 

 
20.jan. Mail fra Bull & co til Arne Bråthen ang ordførerens innblanding i saken. 
 
21.jan. Rønbeck ringer til ordføreren som bekrefter at avtalen er klar til signering påfølgende dag – 

etter et orienterende møte med Veilaget. Et møte Rønbeck nektes adgang til. 
 

22.jan. Nok en gang trenerer ordfører saken. Mail fra Bull & co til kommunens advokat. Vedlegg 3.  
 
25.jan. Tidlig mandag morgen kommer ordføreren personlig inn på Rønbecks kontor med underskrevet      

kontrakt, og følgende kommentar ”Tør du dette da Lise – det er på eget ansvar.” 
 
26.jan. E-post til Skui/Bråthen fra Veilagets advokat, med utgangspunkt i kommunens håndtering av 

saken. Kjøpekontrakt med kart tinglyses. Vedlegg 4, kjøpekontrakt. 
  
4. feb. Lise Rønbeck og Veilaget v/Morten Hansen møte m kommunen v/ordfører og rådmann. Forsøk 

på å komme til en enighet. Partene bestemmer seg for å la saken bero i en uke. Ev nye innspill 
skal overbringes ordfører. 

 
9.februar. sender Veilaget saken til Tingretten med begjæring om midlertidig forføyning. 
 
12.februar bekrefter kommunens advokat at salget vil bli gjennomført uavhengig av tidspunkt for 

rettsmøte. 
 
16.februar. Tingretten etterkommer Veilagets begjæring om midlertidig forføyning for å stoppe salget. 
 
23.april. Tingretten fastslår at kjøpekontrakten er gyldig, og at salget kan gjennomføres. 
 



4 
 

18.mai. Etter purring på om når byggesak kommer opp i MPB informerer saksbehandler Tinn om at 
hun har fått beskjed om ikke å prioritere saken.  

 
23.juni. Melding om delegert vedtak fra MPB. Tomt kan fradeles. Vedlegg 5. 
 
18.aug. Oppmåling foretas. Se innledningen.  
 
30. aug. Byggesaken opp til behandling i MPB. Saken blir utsatt og det vedtas befaring på tomta før 

neste møte. 
 
6. sept. Rønbeck klager på kart og delingsforretning. (Da vi aldri fikk svar på klagen oversendte vi 

saken til Jordskifteretten for avklaring 31.01.2011). 
 
21.sept. Møte mellom Rønbeck og kommunen angående byggesaken. Avtale om dispensasjon for å 

kunne bygge nærmere enn 2 meter fra kommunal grense. Her stilles spørsmål fra Rønbeck om 
administrasjonen hadde gjort endringer i saksframstillingen siden siste saksframlegg av 
13.08.2010.  Det svares at det ikke er gitt noe politisk mandat til dette. Ssaken vil bli fremmet 
som den forelå ved forrige behandling, men forslagstiller/arkitekt står fritt til å sende inn yt-
terligere materiale som beskriver/illustrerer prosjektet.” 

 
29. sept.  Rønbeck oversender til rådmann ytterligere dokumentasjon som ønskes vedlagt byggesaken. 

Samme dato får vi tilbakemelding om at det er ordfører Vestby som skal godkjenne ettersen-
ding av denne typen informasjon og at han mener vi selv må sende ut tilleggsinformasjonen. 
  

4. okt.    Mail fra saksbehandler: Ordføreren har bestemt at disse papirene ikke skal sendes ut som 
vedlegg, dvs ikke være en del av de offisielle saksdokumentene. Derfor ligger de ikke på port-
alen. Vedlegg 6. 

 
11. okt.  Befaring på tomta.  

Til møtet i MPB etter befaringen har rådmannen lagt inn ett nytt notat som må regnes å være 
et nytt saksframlegg. Våre notater har også kommet med. Rådmannens utregninger av BYA 
og høyder er i konflikt med vår arkitekt Knut Sverdviks utregninger. Bl.a på bakgrunn av det-
te uttaler rådmannen at det er grunn til å vurdere avslag på ansvarsrett til ansvarlig søker (ar-
kitekt Sverdvik) Det blir besluttet at saken skal sendes tilbake til administrasjonen med pålegg 
om en bedre saksutredning fra begge sider. Det ble presisert fra flere av medlemmene at ad-
ministrasjonen og utbygger må snakke sammen.  

 
20. okt. Rønbecks advokat etterlyser svar på brev sendt 25. januar !!!!. Svar kommer først 26. 

november. 
 
21. okt.  Møte mellom kommunen og Rønbeck for å gjøre rede for hva som må ligge til grunn for at 

Rådmannen skal kunne innstille positivt på disp.søknadene, samt hvordan høyder og BYA 
skal beregnes. På dette møtet kommer det fram at arkitekt Sverdviks utregninger av høyder og 
BYA er korrekte. Kommunen tar selvkritikk på at rådmannens innstilling var feil på dette om-
rådet.  
 
 I møtet gjorde B. Rønbeck det klart at klage på kartforretningen foretatt 18.08.2010, ikke vil 
bli trukket. Administrasjonen informerte da om at når det foreligger klage på kartforretning 
kan i utgangspunktet ikke eiendomsgrenser for kartforretning tegnes inn i kommunens kartda-
tabase.  Likevel har administrasjonen sendt inn endringer til Statens kartverk etter oppmåling. 
Saken er ennå ikke behandlet i jordskifteretten. 
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1. nov. Bull & co etterlyser svar på brev av 6. september vedr delingsforretning etc. Svar kom etter 
nesten tre uker (18. nov.) 

 
15. des. Lise Rønbeck møte med ordfører og etterspør hva som skjer i saken. Ordfører stiller seg 

uforstående til at sti er flyttet og mener at de kart kommunen hittil har operert med er de som 
gjelder.  

 
2011. 
 
7. jan. Møte med enhetsleder Bjørn Edholm og ordfører Vestby. De informerer om at kommunen 
frafaller sitt krav om sti. De er derfor også enige om at det ikke er i kommunens interesse å eie noe i 
dette området. Saken blir overført til enhetsleder Bjørn Edholm for gjennomføring. 
 
12. jan. Møte med enhetsleder Bjørn Edholm, Lise Rønbeck og Trond Rønbeck. Enighet om at 

eiendommen øst for ny kommunal grense er en sak mellom Frogn Kommune og nabo Bjerknes. 
Det resterende området er i samsvar med tinglyst kjøpekontrakt med kart, og skal overskjøtes 
til Lise Rønbeck. 

 
Saken blir oversendt Arne Bråthen for gjennomføring. Arne Bråthen vil fortsatt ikke overføre 
arealet til oss. Han mener saken må opp i formannskapet på nytt. 

 
Februar: Nabovarsler for nytt byggeprosjekt sendes ut. Helt nytt prosjekt som hensyntar tilbakemel-

dinger fra politikere og naboer. Det nye prosjektet imøtekommer retningslinjene i kommune-
planen der det står ”Ny bebyggelse skal gjerne ha en overvekt av vertikale trekk og vertikal 
oppdeling av store volum”. 
Ved utarbeidelse av det nye prosjektet har det vært en positiv dialog med saksbehandler Anne 
Mette Norenberg.  

 
22. febr. Mail fra saksbehandler om at kommunenes ledelse har besluttet at byggesaken ikke blir prio-

ritert lagt fram til behandling i utvalgsmøtet 21.mars.  Saksbehandler informerer også at na-
bovarslene er mangelfulle. 
 

2. mars Møte mellom Rønbeck, saksbehandler og enhetsleder for samfunnsutvikling for å klargjøre 
hva som må ettersendes naboene. Vi spør hvem ”ledelsen” er og får til svar at dette er råd-
mann og ordfører. Her kommer det også fram at de (ledelsen) mener at saken ikke kan frem-
mes for uvalget før dom i Jordskifteretten foreligger. I saksfremstillingen har Rønbeck tydelig 
lagt vekt på at tomtesaken IKKE innvirker på byggesaken fordi prosjektet tar utgangspunkt i 
det arealet Rønbeck allerede disponerer. Vi ber om at dette blir videreformidlet ledelsen.  

 
2. mars: Bjørn Rønbeck etterspør hvorfor saksnr. 2010-3 vedr. g.nr 86 b.nr 491 på postliste 16.02.2011 

er unndratt offentligheten. Dette er en forespørsel fra nabo i øst, Bjerknes, om kjøp av deler av 
tomteparsellen vi allerede har tinglyst kjøpekontrakt på.  

 
7. mars: Rønbeck etterlyser svar på samme forespørsel. 
 
8. mars: Tilbakemelding fra Arne Bråthen på mail om at saken var journalført på han. At han hadde 

tatt kontakt med arkivet og at det ved en feil var unndratt offentligheten.  
 
9. mars. Tilbakemelding fra Anne Mette Norenberg på mail om at ledelsen har gitt beskjed om at sa-

ken kommer opp i møte i MPB 02.05.2011 uavhengig av eiendomsavklaring – forutsatt at ut-
fallet der ikke har innvirkning på byggesaken. Vedlegg 7. 
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25. mars. Rønbeck sender mail til Edholm og ber om møte med han og rådmannen for å informere om 
byggesaken – sikre at tomtesak og byggesak ikke blandes.   

 
28. mars: Edholm svarer at han ikke har anledning til møte før etter møte i jordskifteretten og at det vel 

ikke er av interesse å møte han da han ikke har med byggesaken å gjøre.  
 
30. mars: Rønbeck ber om møte med rådmannen for å informere før politisk behandling i mai. --Svar 

fra rådmannen der han henviser til respektive enheter, Holten for byggesaker og  
Edholm for kommunens eiendomsforvaltning. Vedlegg 8. 

 
14. april. -Mail. L. Rønbeck ber pånytt om møte med rådmannen vedr byggesaken.  

-Rådmannen svarer at han ser liten grunn til å avholde møte, at saksbehandler tar kontakt der-
som det er behov for ytterligere informasjon. At ytterligere opplysninger i saken bes sendes 
skriftlig.  
-Mail fra rådmannen: det vises til henvendelse om tidspunkt for politisk behandling av Furu-
veien 1. Saken er kompleks og undertegnede ha derfor konkludert med at den ikke er rede til 
politisk behandling. Vedlegg 9. 
-L. Rønbeck kontakter saksbehandler Anne Mette Norenberg på telefon. Hun informerer om 
at hun var forberedt på å skrive saken, men har fått beskjed fra rådmannen om at saken ikke 
skal opp.  
-Advokat Bull & Co ringer rådmannen som sier at saken er for kompleks til å ta stilling til, 
men sier saken skal opp i juni. 

 
17. april. L. Rønbeck sender mail til saksbehandler der hun ber om et møte /evnt telefonsamtale da hun 

har spørsmål i forbindelse med videre behandling av saken.  
19. april. Svar fra saksbehandler: Har du konkrete spørsmål til saken ber vi om at disse sendes skriftlig.  
 
19. april: B. Rønbeck leverer forespørsel om mailer mellom Ul Bjreknes og Tore Vestby 
 
3. mai: Mail til arkivet: Vi har flere ganger etterlyst byggesaksmappe for g.nr. 86 b.nr. 564 i forbindelse 

med oppføringen av eiendommen i 1965. Den er ikke funnet. 
Byggemappen var sist sett på Arne Bråthens kontor høsten 2009 av arkitekt Knut Sverdvik.  
Jeg ber om å få tilsendt møtereferater fra de forutgående byggemøter i kommunens utvalg som 
behandlet byggesaken for g.nr 86 b.nr. 564 i 1964/65. 
Bakgrunnen for forespørselen er faktaopplysninger i forbindelse med den pågående 
byggesøknaden for g.nr. 86 b. nr. 564. 
 

4. mai: Saken om salg av tilleggsareal kommer på nytt opp i Formannskapet. 
Vedtak: 
Saken utsettes med bakgrunn i at saken er fremmet for Jordskifteretten og skal behandles der 9. 
mai 2011 
 

9. mai: Møte i jordskifteretten. Dom er ikke fattet. 
 
22.mai: Rådmannens saksframlegg vedr søknad om dispensasjon fra krav om regulering og fra grad av 

utnyttelse.  
Det er ny saksbehandler i saken, nr 4 i rekken. Dette forbauser oss da Rådmannen bare for få 
uker siden anså saken som så kompleks. Begrunnelsen for skifte av saksbehandler var: Det ble 
skiftet saksbehandler pga saksbehandlingskapasiteten på avdelingen. Ville trodd at det var en 
mer effektiv bruk av avdelingens ressurser å benytte en saksbehandler som var inne i saken.   
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Rådmannen innstiller ikke på dispensasjon. I saksframlegget foreligger nok en gang flere feil. 
Bl.a informeres det at saken er avslått i UMPB 30.08.11 med følgende begrunnelse: Eiendom-
men og plassering av eiendommen legger ikke til rette for større utnytelse på eiendommen enn 
17% og ikke flere enn to boenheter. Dette er direkte feil! Saken har aldri blitt avslått. 30.08.10: 
Vedtak: Saken utsettes. Det gjennomføres befaring før neste møte. 11.10.10: Vedtak:  Saken 
sendes tilbake til administrasjonen for ny behandling.  
 
I forhold til likebehandling i byggesaker forbauses vi også over Rådmannens ordvalg og 
uttalelser.  
Viser til Rådmannens innstilling i arkivsaknr. 10/565 GNR 71 BNR 130 Bråtanveien 2:  
I Rådmannens saksframlegg kommer det fram at det er gitt flere dispensasjoner for tiltak i 
eksponert åsside. Videre: ”Rådmannen oppfatter de vedtak om dispensasjoner som nå er gjort i 
eksponerte åssider som et uttrykk for en ønsket og kontrollert fortetning – og at det er disse 
tillatelsene som nå gir presendens for foreliggende sak”.  
 
I vår sak skriver Rådmannen: ”Kommuneplanen har som en klar intensjon å forhindre 
nedbygging av de eksponerte åssidene, og en dispensasjon her vil uthule bestemmelsen og 
svekke denne intensjonen.  
Under miljømessige konsekvenser skriver Rådmannen: ”Omsøkte prosjekt vil medføre 
nedbygging av eksponert åsside som oppfattes å ha store negative konsekvenser”. 
 
Likebehandling? 
 

26. mai: Mail fra arkivet v Kirtsi Hjelteig: Viser til henvendelse av 3.mai og svar på denne 18.mai. 
Fant i dag byggesaksmappe fra 1963. Den var dessverre plassert på feil Gnr. Oversender 2 
dokumenter som viser til byggemøter i 1963. Hvis det er behov for mer informasjon er 
byggesaksmappen tilgjengelig for gjennomsyn. 

 
Legger ved vedleggene vi fikk oversendt.  
Ut i fra disse dokumentene ser det ut som om kommunen ikke har eid hverken sti eller vei i 
angjeldende område. Således blir grunnlaget for å gi råderett til veilaget feil. Dette har medført en sak i 
Tingretten og en sak i Jordskifteretten. Noe som igjen har ført til store økonomiske utlegg. Saken 
ligger fortsatt i Jordskifteretten.  
 
 
Annet: 
Lise Rønbeck har ved flere anledninger opplevd sterkt press fra kommunens representanter om å trek-
ke seg fra kjøp av parsellen. En parsell som de facto har vært en integrert del av Furuveien 1 siden 
tomten ble bebygd i 1965. 
 
Oppsummering/spørsmål: 

• Det er ca to år siden Formannskapet vedtok å selge parsellen. 
• Det er ett år siden Tingretten fastslo ved dom at salget kunne gjennomføres. 
• Tomtesalget har blitt utsatt minst 9 ganger. 
• Byggesaken har blitt utsatt 2 ganger. 11.okt 2010 blant annet pga slett saksbehandling fra råd-

mannens side. 2.mai 2011 pga at rådmannen synes saken er for kompleks. 
 

Hvordan kan rådmannen - nr 3 i rekken av rådmenn vi har forholdt oss til i disse årene - nok en gang 
utsette byggesaken ved å si at den er for kompleks – når saken enda ikke er skrevet? Vår saksbehandler 
– nr 3 i rekken – har god oversikt og var klar til å skrive saksfremlegget. Nå er saksbehandler  nr 4 
trukket inn og skriver saken. Hvorfor? 
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Hva er kommunens begrunnelse for å la seg styre av et veilag som for ett år siden tapte saken ang tom-
tekjøpet i Tingretten? 
 
Vi reagerer på - og stiller oss uforstående til - ordførerens store engasjement og stadige inngripen i 
både bygge- og tomtesaken. I begge tilfeller skal vel sakene behandles av administrasjonen før politisk 
behandling? 
 
Vi mener at alt dette til sammen tilsier at ”noen” bevisst trenerer og sterkt påvirker denne saken. Dette 
har så langt medført store kostnader for oss, og det samme for kommunen. Kostnader som helt 
unødvendig har påløpt grunnet at noen med makt nok, og av ukjente grunner, har blandet seg inn og 
tatt styring i denne saken, som i utgangspunktet dreide seg om kjøp av ca 40 kvadratmeter tomt. En 
tomt som ligger innenfor det gjerde som alle - naboer, kommunen og tidligere eier - har sett på som en 
del Furuveien 1 sin hage, og som kanskje når alt kommer til alt er Furuveien 1 sin tomt. 
Hva kommer det av at saksbehandlingen rundt vår søknad om dispensasjon har blitt trenert og framstil 
så ugunstig hele tiden?  
Vi har mange spørsmål og håper dere i kontrolluvalget vil se på saken vår. 
 
 
Lise Rønbeck er for øyeblikket ute og reiser. Det kan tenkes det blir ettersendt mer informasjon senere.  
Ta kontakt dersom noe ønskes ytterligere dokumentert. 
 
Med vennlig hilsen: 
 
Lise Rønbeck 
Reidar Westby 
Tone Scheen 
Trond Rønbeck 
Inger Østerbø 
Bjørn Rønbeck 
 




