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Møteinnkalling  
 

Lillesand kontrollutvalg 

 
Dato: 30.10.2017 kl. 12:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)  
Møtested: LIBIR IKS, Birkelandsveien 167,4790 Lillesand (NB: MERK MØTESTED!)  
Arkivsak: 17/00011  
Arkivkode: 033   
 
Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 
91 82 75 45. 
 
Vara møter bare etter egen innkalling. Reidun Aamland Andersen (A) kalles inn som vara for Astrid 
Schmidt (SV).  
 
I forbindelse med kontrollutvalgets møte vil det bli avholdt virksomhetsbesøk hos LIBIR 
IKS. Kontrollutvalget blir tatt imot av daglig leder Johan Jørgen Fossli. Det vil bli 
gjennomført en omvisning på området, gitt informasjon om selskapet. I tillegg vil det bli 
gitt informasjon om situasjonen som har vært ifbm. avfallsutfordringene i regionen etter 
RenoNorden-konkursen og hvilke konsekvenser dette har fått for LIBIR IKS og deres 
abonnenter.  
 
Virksomhetsbesøket vil finne sted fra kl. 12:00 til kl. 13:30. 
 
NB: Hele møte vil denne gang bli gjennomført hos LIBIR IKS! 
 
I tillegg møter: 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe, sak 25-26/17   Kl. 15:00 
Økonomisjef John Ånon Jonassen, sak 25/17  Kl. 15:00 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/17 17/00011-28 Godkjenning av møteinnkalling 30.10.17 3 

Møteprotokoll 

5/17 17/00011-29 Godkjenning av protokoll fra møte 18.09.17 4 

Saker til behandling 
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25/17 17/14695-1 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Lillesand kommune 5 

26/17 17/14700-3 Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen - Lillesand 
kommune 

6 

27/17 17/00017-9 Orientering fra revisjonen 30.10.17 9 

28/17 17/00024-9 Referatsaker 30.10.17 10 

29/17 17/00031-9 Eventuelt 30.10.17 11 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
 
Arendal, 19.10.2017 
 
 
For 
Leder Bjørn Melbye 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Sekretær for kontrollutvalget  
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Møteinnkalling 

5/17 Godkjenning av møteinnkalling 30.10.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00011-28 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 30.10.2017 5/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 30.10.17 godkjennes. 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 30.10.17 
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Møteprotokoll 

5/17 Godkjenning av protokoll fra møte 18.09.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00011-29 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 30.10.2017 5/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 18.09.17 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 18.09.17 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll Lillesand 
kontrollutvalg 18.09.2017 
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Saker til behandling 

25/17 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Lillesand kommune 
 
Arkivsak-dok.  17/14695-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 30.10.2017 25/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd 
i å sikre egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med 
gjeldende bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 punkt 4), vil det likevel være 
naturlig at kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer 
gjennom året. 
 
Det gjøres oppmerksom på at rådmannens tertialrapport ikke legges ved denne saken da denne er 
å finne i bystyresak 103/17 behandlet i møte 18.10.17. 
 
Økonomisjef John Ånon Jonassen stiller i møtet for å orientere i saken. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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26/17 Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen - Lillesand 
kommune 
 
Arkivsak-dok.  17/14700-3 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 30.10.2017 26/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Tidligere rådmann i Lillesand kommune Jan Henning Windegaard fratrådte sin stilling 30.09.17 
da han gikk av med pensjon. Fra 01.10.17 er Guri Ulltveit-Moe ansatt som ny rådmann. I den 
forbindelse er det naturlig at det rettes et fokus på kontrollutvalgets rolle og viktigheten av et 
godt samspill med rådmann. 
 
I tillegg ba kontrollutvalget i møte 03.04.17 under sak 12/17 (Eventuelt) om å få forelagt en sak 
som omfatter samhandling, roller og ansvar mellom kontrollutvalg, sekretariat, revisjon, politisk- 
og administrativledelse når ny rådmann er på plass. Med det som bakgrunn er ny rådmann 
invitert til møte. Tidligere har kontrollutvalget satt samspillet mellom bystyret og 
kontrollutvalget på dagsorden, dette ble gjort i møte 29.02.16 sak 1/16. i den forbindelse møtte 
ordfører i møte.  
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget og rådmannen er partnere i kommunens egenkontrollarbeid. Både 
kontrollutvalget og rådmannen har ansvar for den kommunale egenkontrollen, og begge må 
sørge for et godt samarbeid. Gjennom et godt samarbeid kan kontrollutvalgets arbeid medvirke 
ikke bare til økt kontroll, men også til læring og forbedring i forvaltningen. En viktig 
forutsetning for godt samarbeid er å ha en gjensidig forståelse og respekt for hverandres roller. 
 
Figuren under viser at det fra bystyret går to styringslinjer. Den ene går fra bystyret til 
administrasjonssjefen som har ansvaret for gjennomføringen av kommunens tjenesteproduksjon, 
planlegging og myndighetsutøvelse. Det ligger til administrasjonssjefen å sørge for at 
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 
gjenstand for betryggende intern kontroll.  
  
Den andre styringslinjen representerer en uavhengig og ekstern kontroll som går gjennom 
kontrollutvalget. Kontrollutvalgets oppgave er å forestå det løpende tilsynet med den kommunale 
forvaltningen på bystyrets vegne. Figuren viser at kontrollutvalget skal ha tilsyn med politiske 
utvalg under bystyret (men ikke selve bystyret), med kommunens virksomhet ledet av 
administrasjonssjefen, med kommunale foretak, interkommunale selskaper og heleide 
kommunale aksjeselskaper, og med kommunens interesser i aksjeselskaper med private eiere. I 
hovedsak bygger kontrollutvalget sitt tilsyn på de kontrollaktiviteter som blir utført og rapportert 
av revisor. Noen av tilsynsoppgavene kan også utføres av kontrollutvalgets eget sekretariat.  
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Begge de to styringslinjene inngår i bystyrets totalansvar for den kommunale virksomheten. 
 

 
 
Videre viser tabellen under aktørene og deres oppgaver og hvor oppgavene er hjemlet i 
kommuneloven med forskrifter. 
 

Aktør Oppgave 
Kommunestyret 
Koml. § 76 

- Det øverste tilsyn med den kommunale 
forvaltningen 

Rådmannen 
Koml. § 23 

- Saker forsvarlig utredet 
- Vedtak blir iverksatt 
- Adm. i samsvar med lov, forskrift, instruks 
- Adm. gjenstand for betryggende kontroll 

Kontrollutvalget 
Koml. § 77 

- Det løpende tilsynet med den kommunale 
forvaltningen. Påse at det utføres: 

o regnskapsrevisjon 
o forvaltningsrevisjon 
o selskapskontroll 

Sekretariatet 
KU F § 20 

- Saker til KU forsvarlig utredet 
- Vedtak fattet av KU blir iverksatt 

Revisjonen 
Koml. § 78 

- Utføre og rapportere RR og FR iht. god 
kommunal revisjonsskikk 

 
I forbindelse med utarbeidelsen av veilederen for kontrollutvalg kommer det frem av 
spørreundersøkelsen at forutsetningene for ett godt samarbeid er åpenhet, dialog, tillit, gjensidig 
informasjon og rolleforståelse.  
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Samhandling mellom kontrollutvalg og rådmann bør bygge på: 
- God dialog og rolleforståelse 
- God samhandling mellom administrasjonens og revisjonen (I praksis er det revisor som har den 

løpende samhandlingen med administrasjonen) 
- Rådmann deltar i kontrollutvalget når det er nødvendig  
- Kontrollutvalgets arbeid må oppfattes som nyttig 
- Viktigheten av at rådmann følger opp merknader og tiltak fra kontrollutvalget innen angitte frister 
- Kontrollutvalget viser respekt for kommunens administrasjon og ansatte 

 
Ny rådmann Guri Ulltveit-Moe stiller i møtet for å bidra til å etablere den gode dialogen som er 
nødvendig for å få et godt samspill mellom kontrollutvalget og administrasjonen. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet ønsker med denne saken å legge til rette for en god dialog mellom rådmann og 
kontrollutvalget i møtet og at det igjen skal føre til et godt samspill mellom administrasjonen og 
kontrollutvalget resten av denne valgperioden. 
 
Med tanke på at ny rådmann er tilsatt har sekretariatet lagt opp til at hovedfokuset i denne 
omgang skal være på kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen. Med tanke på at 
kontrollutvalget tidligere har invitert ordfører til en lignende sekvens, er det sekretariatets 
vurdering at det ikke er nødvendig å invitere ordfører i denne omgang, men ordfører har møte- 
og talerett i kontrollutvalget og kan møte etter eget ønske.  
 
Sekretariatet er av den oppfatning at også kontrollutvalget bør lære og forbedre seg basert på 
egne erfaringer med kontrollutvalgsarbeidet. Kontrollutvalget bør derfor evaluere arbeidet årlig 
for å identifisere hvordan utvalget kan arbeide enda bedre. Denne evalueringen kan gjerne 
gjennomføres i forbindelse med at utvalget behandler kontrollutvalgets årsmelding og 
oppsummerer året som har gått. I denne sammenheng kan det være aktuelt å inviter 
samarbeidspartnere representert ved ordfører og rådmann til å komme med innspill til hvordan 
den samlede egenkontrollen kan forbedres i kommunen. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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27/17 Orientering fra revisjonen 30.10.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00017-9 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 30.10.2017 27/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å 
holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 
kontrollutvalget gjennom året. 
 
Saksopplysninger: 
Aust-Agder revisjon IKS vil orientere om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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28/17 Referatsaker 30.10.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00024-9 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 30.10.2017 28/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
Ingen saker.  
 

2. Innkommen/utgående post: 
a. Henvendelse fra Birkenes kontrollutvalg til de andre kommunene i 

barnevernssamarbeidet for Kristiansandsregionen med ønske om felles 
forvaltningsrevisjon 

 
3. Saker behandlet i bystyret: 

Ingen saker. 
 

4. Neste møte 11.12.17 kl. 13:00 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
 
 

Vedlegg til sak 

Henvendelse til de 
andre kommunene i barnevernssamarbeidet for Kristiansandsregionen med ønske om felles forvaltningsrevisjon  
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29/17 Eventuelt 30.10.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00031-9 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 30.10.2017 29/17 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
 


