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Møteprotokoll  
 

Lillesand kontrollutvalg 

 
Dato: 27.02.2018 kl. 14:00 
Sted: Rådhuset, møterom ved personalkantinen 
Arkivsak: 18/00067 
  
Til stede:  Bjørn Melbye (AP), Lars Gunnar Nag (H), Ingebjørg Ribe Rudihagen (KRF),  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Reidun Aamland Andersen (AP) for Astrid Schmidt (SV),  
Alexander Iversen (V) for Jon Røthe (AP) 

  
Forfall:  Astrid Schmidt (SV), Jon Røthe (AP) 
  
Andre: Ansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke 

 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe (sak 1-3/18) 
Innkjøpskoordinator Ånon Eikeland (sak 1/18) 
Kommunalsjef teknisk Trude Jakobsen (sak 1/18 og 3/18) 
Kommunalsjef Geir Jenssen (sak 2/18) 
Fagansvarlig byggesak Harald Øyvin Hol (sak 3/18) 
 
Ordfører Arne Thomasen (sak 1-8/18) 

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/18 18/00067-1 Godkjenning av møteinnkalling 27.02.18 3 

Møteprotokoll 

1/18 18/00067-2 Godkjenning av protokoll fra møte 11.12.17 4 
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Saker til behandling 

1/18 18/03549-1 
Orientering vedr. offentlige anskaffelser – rutiner, rammeavtaler og 
mulig avvik  5 

2/18 18/03020-4 Orientering vedr. oppslag i NAVs fagsystem uten tjenstlige behov 6 

3/18 18/03554-2 
Orientering vedr. mulig ulovligheter knyttet til steinbrudd og 
massedeponi i Høvåg 

7 

4/18 18/03531-1 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Lillesand kommune 8 

5/18 18/03528-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet  9 

6/18 18/00075-1 Orientering fra revisjonen 27.02.18 10 

7/18 18/00080-1 Referatsaker 27.02.18 11 

8/18 18/00086-1 Eventuelt 27.02.18 12 

    

 
 
Lillesand, 27.02.2018 
 
 
Bjørn Melbye         Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Sekretær  
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Møteinnkalling 

1/18 Godkjenning av møteinnkalling 27.02.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 27.02.2018 1/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 27.02.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 27.02.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

1/18 Godkjenning av protokoll fra møte 11.12.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 27.02.2018 1/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 11.12.17 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 11.12.17 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

1/18 Orientering vedr. offentlige anskaffelser – rutiner, rammeavtaler og 
mulig avvik  
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 27.02.2018 1/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe var invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering, i 
sammen med rådmann møtte innkjøpskoordinator Ånon Eikeland og kommunalsjef teknisk 
Trude Jakobsen. 
 
Gjennom denne orienteringen fikk kontrollutvalget generell informasjon om rutiner, 
internkontroll og rammeavtaler. I tillegg til å få svar på om bestemmelsene om offentlige 
anskaffelser etterleves i Lillesand kommune, og om kommunen har tilfredsstillende 
internkontroll med hensyn til avklarte rolle- og ansvarsforhold på området.  
 
Rådmann konkluderer med at de aktuelle anskaffelsene må ses som ulovlige 
direkteanskaffelser og at det er behov for å forbedre internkontrollen knyttet til 
anskaffelsesregelverket, økonomireglementet og investeringsinstruksen. Rådmann har 
igangsatt tiltak (ref. skriftlig notat til kontrollutvalget). 
 
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak i møte: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering og ber om å få en skriftlig 

tilbakemelding innen 01.12.18 etter at tiltakene som er under vurdering er tatt stilling til.  

 
Votering 
Enstemmig for leders forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering og ber om å få en skriftlig 
tilbakemelding innen 01.12.18 etter at tiltakene som er under vurdering er tatt stilling til. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/18 Orientering vedr. oppslag i NAVs fagsystem uten tjenstlige behov 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 27.02.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe var invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for saken, i 
sammen med rådmann møtte kommunalsjef Geir Jenssen. Det ble redegjort for følgende: 

• Generell info. om rutiner/retningslinjer og internkontroll for å ivareta 
personvernregelverket 

• Orientere om situasjonen 
• Hvilke tiltak er iverksatt for å forhindre at noe lignende inntreffer igjen 

 
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak i møte: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Rådmann melder tilbake til utvalget dersom det fremkommer nye opplysninger i saken. 

 
Votering 
Enstemmig for leders forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Rådmann melder tilbake til utvalget dersom det fremkommer nye opplysninger i saken. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/18 Orientering vedr. mulig ulovligheter knyttet til steinbrudd og 
massedeponi i Høvåg 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 27.02.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
I tillegg til den skriftlige tilbakemeldingen som fremgår av saken, var rådmann Guri Ulltveit-
Moe invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for saken og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. Sammen med rådmann møtte kommunalsjef Trude Jakobsen og 
fagansvarlig byggesak Harald Øyvind Hol.  
 
I tillegg ble det bemerket fra kontrollutvalget at kommunen ikke hadde svart på henvendelse 
fra Naturvernforbundet i tilknytning til saken, og at kommunen må se til at dette blir gjort iht. 
gjeldende lovverk.  
 
Sekretariatet fremsatte slikt forslag i møte: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering. 

 

Rådmann melder tilbake til kontrollutvalget innen 26.08.18 om hvilke forbedringstiltak som 

har blitt satt i verk knyttet til Plan- og bygningsloven kap. 32- ulovlighetsoppfølging. Dette for 

å sikre at saker som omhandler knusing og massehåndtering skjer iht. gjeldende lovverk. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag fremsatt av sekretariatet i møte.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering. 
 
Rådmann melder tilbake til kontrollutvalget innen 26.08.18 om hvilke forbedringstiltak som 
har blitt satt i verk knyttet til Plan- og bygningsloven kap. 32- ulovlighetsoppfølging. Dette 
for å sikre at saker som omhandler knusing og massehåndtering skjer iht. gjeldende lovverk. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/18 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Lillesand kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 27.02.2018 4/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger. 
 
Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling: 
 
Bystyret tar Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget i Lillesand kommune til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Årsmelding fra kontrollutvalget for 2017 ble diskutert og den ble vedtatt som den forelå. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger. 
 
Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling: 
 
Bystyret tar Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget i Lillesand kommune til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet  
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 27.02.2018 5/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Til møtet forelå undertegnede uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/18 Orientering fra revisjonen 27.02.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 27.02.2018 6/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Aust-Agder revisjon IKS orienterte om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
Ansvarlig forvaltningsrevisor orienterte om løpende revisjon: 

- Løpende revisjon – generelt – konkludert positivt 
- Statlig finansiering av helsetjenester 4. kvartal 2017.  
- Tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til rusomsorg 
- Tilskudd fra Fylkesmannen til psykisk syke 
- Mva-komp 6. termin       
- Vederlag for langtidsopphold i institusjon (kontrollert tilfeldig utplukk fra 

Høvågheimen og omsorg sentrum).  
- Holder på med årsoppgjøret 

2. Status for pågående prosjekter 
Ansvarlig forvaltningsrevisor orienterte om status for pågående prosjekter: 

- Selskapskontroll i LIBIR IKS 
- Selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens 

selskaper 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/18 Referatsaker 27.02.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 27.02.2018 7/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
Møtebehandling 

1. Referatsaker: 
a. Referat fra kontrollutvalgskonferansen til NKRF på Gardermoen 
b. Prisen for å utvide ungdomsskolen og Borkedalen skole økte nylig fra 90 til 

170 millioner 
 

2. Innkommen/utgående post: 
a. Henvendelse fra Daniel Jacobsen vedr. Høydebasseng, Lillesand datert 

14.02.18 
Kontrollutvalget påpekte ovenfor rådmann at kommunen må svare på 
henvendelser iht. gjeldende lovverk. Kontrollutvalget går ikke videre med 
saken og sekretariatet sender svar på henvendelsen.  
 

b. Henvendelse fra Kåre Berglund vedr. ulovlig steinbrudd i Høvåg 
Henvendelsen og opplysningene fra Berglund ble tatt med i kontrollutvalgets 
vurdering av sak 3/18.  
 

c. Henvendelse fra Naturvernforbundet v/fylkesleder Peder Johan Pedersen datert 
20.02.18 
Kontrollutvalget påpekte ovenfor rådmann at kommunen må svare på 
henvendelser iht. gjeldende lovverk. Kontrollutvalget går ikke videre med 
saken og sekretariatet sender svar på henvendelsen. 
 

3. Saker behandlet i bystyret: 
a. 07.02.18 sak 003/18 - Kontrollutvalget - Møteplan og arbeidsplan for 2018 

 
4. Neste møte 24.04.18 kl. 14:00 

Kontrollutvalget inviterer rådmann til neste møte for å redegjøre for kommunens 
rutiner og praksis for å holde budsjettrammen i kommunale byggeprosjekter.   

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/18 Eventuelt 27.02.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 27.02.2018 8/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling 
Følgende sak ble behandlet under eventuelt: 

1. Kontrollutvalget drøftet krav til uavhengighet og valgbarhetsbestemmelser for 
utvalgets medlemmer.  

 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


