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Kontrollutvalget i Hemsedal kommune 

 MØTEINNKALLING  
 

 
Til Kontrollutvalget i Hemsedal kommune: 
Odd Holde, Geir Øvrejorde Carlstrøm, Marian Aina Melkevik, Nils Erik Finset, Helga Søland  
 

Møtetid:  Tirsdag 28. januar 2020, kl. 09.00-13.00     - NY MØTEDATO (tidligere dato 22.01.2020) 

Møtested: Møterom «KE», Bygdaheimen 

Behandling:  Sak 01/2020 Møte 1/2020 

 
 

DAGSORDEN: 
 
 
 Godkjenning av innkallingen og saksliste 
 
 

 Saksliste: 
Sak 01/2020   Bruøyne – saksbehandling og finansiering. Oppfølging av vedtak sak 23./2019 

 
 

 Annet: 
 Formell godkjenning og signering av protokoll fra møte 16.12.2019 

 Neste møte: 24.02.2020 
 
 
 
Eventuelle forfall meldes så raskt som mulig til sekretariatet. 
 
 
 
 
Hemsedal, 13.01.2020 
 
 
 
For kontrollutvalgsleder 
 
Hanne Heen Wengen (sign.) 
Kontrollutvalgssekretariat for Hemsedal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi sendt:  
Ordfører, rådmann, kommunens postmottak, Kommunerevisjon IKS, nåværende og tidligere styreleder i Hemsedal IL og 
tidligere ordfører I Hemsedal kommune 
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Kontrollutvalget i Hemsedal kommune 

 MØTEINNKALLING  
 

 

SAKSLISTE: 
 
 

  

Sak 01/2020 Bruøyne bru – saksbehandling og finansiering  
Oppfølging av vedtak sak 23/2019 

  
Møtet lukkes med hjemmel i kom.loven § 11-5, 3. ledd bokstav b), jf. off.lova § 13, jf. forvaltningslova § 13. 
 
Dokumenter: 

- Møtereferat fra arbeidsgruppe/prosjektmøte 26.03.2019 
- Bygge- og anleggskontrakt 

 
Saksopplysninger: (Utarbeidet i samarbeid med Kommunerevisjon IKS, på forespørsel fra sekretariatet) 
Bru over til Bruøyne er i tråd med reguleringsplanen for Trøym sentrum, og fremstår som et samarbeidsprosjekt mellom 
Hemsedal il og Hemsedal kommune.  
Hemsedal il v/styreleder inngikk kjøpekontrakt med Moelven Limtre AS den 5/7-2019, og brua ble satt i produksjon.  
Styret i idrettslaget har stilt spørsmål om hvordan styreleder kunne bestille brua før tilfredsstillende finansiering av brua er 
sikret.  
Idrettslaget har senere forsøkt å stanse produksjonen av brua. 
Administrasjonen i Hemsedal kommune redegjør for historikken, så langt de kjenner saken, i saksfremlegg til kommunestyret 
5. september 2019, sak 50/2019, der bl.a. følgende fremkommer: 

 Hemsedal kommune behandlet søknad fra Hemsedal Idrettslag (HIL) om stønad til Bruøyne trebru i møte 
21.06.2018, sak 44/18; og vedtok å bevilge kr. 700.000,- i tilskudd til gjennomføring av bruprosjektet. 
Formannskapet fikk fullmakt til å kunne bevilge ytterligere kr. 300.000,- om prosjektet fikk et økt kapitalbehov. Brua 
mv. var på det tidspunktet kostnadsberegnet til kr. 4.656.250,- der det var forutsatt finansiering også fra 
tilskuddsmidler/spillemidler og næringslivet i Hemsedal. Administrasjonen skriver at Hemsedal Idrettslag har hatt 
ansvaret for gjennomføringen. 

 Kommunen betalte ut kr 200.000,- i september 2018 og kr 300.000,- i april 2019. I april var det kjent at prosjektet 
kom til å bli dyrere enn de budsjetterte kr 4,7 mill. Sommeren 2019 ble det utbetalt ytterligere kr. 800.000,- der        
kr. 300.000,- var å betrakte som en forskuttering av utgiftene inntil finansiering fra andre aktører var klar.  

 Estimert totalkostnad er nå oppe i kr. 6,5 mill. Kommunen har mottatt en revidert søknad fra idrettslaget der det 
anmodes om et tilskudd på kr. 2 mill., samtidig som det er lagt til grunn at kommunen skal forskuttere mva, forutsatt 
at kommunen får 100% refusjon.  

 Administrasjonen skriver at ansvaret for utvikling av Bruøyne som aktivitets- og friluftsområde er todelt. Kommunene 
har langsiktige grunneieravtaler, og står ansvarlig for å utvikle området, mens idrettslaget er ansvarlig for 
prosjektering, gjennomføring og finansiering av Bruøyne bru.  

 Administrasjonen finner det vanskelig å anbefale ytterlige midler til prosjektet pga. kommunen sin anstrengte 
økonomi og planlagte investeringer.  

 
I sak 50/2019 vedtok kommunestyret: 

1. Hemsedal kommune stiller økonomisk garanti til HIL jfr. deres styrevedtak 21. august.  
2. Hemsedal kommunestyre ber rådmann utarbeide en samlet prosjektplan som skal inneholde;  

- Budsjett med kostnader  
- Kvalitetssikre underlag for finansiering 

 
Fra møteboka i sak 50/2019 fremgår det at Steinar Bleken fremmet forslag om at kontrollutvalget skulle se på saken og 
kommunen sin involvering, men at dette forslaget ikke ble vedtatt.  
 
 
Kontrollutvalget hadde «Bruøyne bru – saksbehandling og finansiering» oppe som sak 23/2019 i møte 16.12.2019, 
hvor rådmannen og leder for teknisk etat orienterte om status i saken for kommunen, herunder bl.a.: 

 Vedtatt i kommunestyret 05.09.2019 om at kommunen garanterer økonomisk. 

 Skal utarbeides en gjennomføringsplan som skal rapporteres tilbake til kommunestyret. 

 Administrasjonen arbeider med å få avklart kostnadsbildet. 

 Møte med grunneiere skal gjennomføres for å diskutere løsning på nordsiden. 
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Kontrollutvalget i Hemsedal kommune 

 MØTEINNKALLING  
 

 Mange problemstillinger som ikke kan løses på kort sikt. 

 Om ikke HIL står som utbygger vil noe av tilskudd/økonomisk støtte forsvinne. 
 

 
Kontrollutvalget hadde mange ubesvarte spørsmål vedr. hva som har skjedd fra møte på Moelven 27.03,19 og frem til brua ble 
bestilt 05.07.19, bl.a.: 

 Hva er eksakt bestillingsdato. 

 Hvem bestilte. 

 Rollene til avgått ordfører og avgått styreleder i idrettslaget. 

 Hvordan ble arbeidsgruppa dannet. 

 Sommerfullmakten og utbetalingen av 1 million i juli 2019. 
 
 

Kontrollutvalget ønsket å invitere parter i saken til å orientere for kontrollutvalget for følgende spørsmål: 
1. Endring i prosjektet. Hvilke endringer er foretatt i prosjektet etter vedtaket i kommunestyresak 44/18, uten at 

kommunestyret har fått beskjed, og hvem har gjort det? HIL hadde totalansvaret og kommunen garanterte for maks 
1 million. 

2. Hvordan foregikk formaliseringen av arbeidsgruppa, hvem stod ansvarlig for dannelsen, hva er dens rolle, har 
gruppa foretatt seg noe og foreligger det referat fra møtene? 

3. Hva var hendelsesforløpet fra februar/mars 2019 og fremover; rolleavklaring mellom ordfører og styreleder siden 
nyttår 2019, når ble egentlig brua bestilt og hvem bestilte?  

4. Kommunens rutiner for utbetaling? 
 

 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 23/2019:  
 Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra leder i teknisk etat til orientering. 
 Kontrollutvalget ønsker å få nærmere informasjon fra de ulike partene i saken og setter opp et nytt møte og 
 inviterer rådmannen, tidligere ordfører, tidligere og nåværende styreleder i HIL. 
 
Plan for møtet: 
Kontrollutvalget inviterer rådmann, tidligere ordfører, nåværende og tidligere styreleder i Hemsedal IF til møtet og anmoder om 
nærmere informasjon om saken og orientering ift ovenstående spørsmål. 
  
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar orienteringene til etterretning. 
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