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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av møteinnkalling 24.04.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 24.04.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 24.04.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 24.04.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll fra møte 27.02.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 24.04.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 27.02.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Protokoll fra møte 27.02.18 godkjennes. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 27.02.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

9/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i Lillesand 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 24.04.2018 9/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i Grimstad og Lillesand, samt kontrollrapport 
2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Lillesand kommune tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Til møte forelå årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i Grimstad og Lillesand, samt 
kontrollrapport 2017 fra skatteetaten.  
 
Saken oversendes bystyret som en orienteringssak. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i Grimstad og Lillesand, samt kontrollrapport 
2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Lillesand kommune tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 for Lillesand kommune - 
kontrollutvalgets uttalelse 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 24.04.2018 10/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Lillesand kommunes årsregnskap 2017: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Lillesand kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder revisjon IKS har avlagt 
revisjonsberetning samt revisors oppsummering for regnskapsåret 2017. 
 
Lillesand kommunes årsregnskap viser netto driftsresultat på kr. 32 366 060 og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 18 385 821. Investeringsregnskapet er gjort opp med et 
udekket beløp på kr. 47,1 millioner.  
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 
årsberetningen til rådmannen omhandler. 
 
Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Lillesand kommune for 2017 og 
slutter seg til revisors beretning av 15.04.18. 
 
Uttalelsen sendes bystyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe var invitert til møtet for å orientere og svare på spørsmål. I 
sammen med rådmann møtte økonomisjef John Ånon Jonassen, økonomirådgiver/controller 
Ånon Eikeland og fagleder regnskap, Struktur 1. Ramon Bermudez. 
 
Hovedrevisor Øyvind Nilsen redegjorde for revisors oppsummeringsbrev og 
revisjonsberetningen. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Lillesand kommunes årsregnskap 2017: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Lillesand kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder revisjon IKS har avlagt 
revisjonsberetning samt revisors oppsummering for regnskapsåret 2017. 
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Lillesand kommunes årsregnskap viser netto driftsresultat på kr. 32 366 060 og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 18 385 821. Investeringsregnskapet er gjort opp med et 
udekket beløp på kr. 47,1 millioner.  
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 
årsberetningen til rådmannen omhandler. 
 
Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Lillesand kommune for 2017 og 
slutter seg til revisors beretning av 15.04.18. 
 
Uttalelsen sendes bystyret med kopi til formannskapet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/18 Orientering vedr. kommunens rutiner og praksis for å holde 
budsjettrammen i kommunale byggeprosjekter 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 24.04.2018 11/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe var invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for 
kommunens rutiner og praksis for å holde budsjettrammen i kommunale byggeprosjekter. I 
sammen med rådmann møtte kommunalsjef Trude Jakobsen, økonomisjef John Ånon 
Jonassen og Økonomirådgiver/controller Ånon Eikeland.  
 
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak i møte: 
 
Redegjørelsen tas til orientering.  

 
 
Votering 
Enstemmig for leders forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/18 Revisjonens og kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med 
mislighetssaker 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 24.04.2018 12/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar forelagt sak om revisjonens og kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med 
mislighetssaker til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber rådmann om å få forelagt en årsoversikt over økonomiske 
uregelmessigheter og misligheter (dette kan for eksempel innarbeides i kommunens 
årsrapport).  
 
Kontrollutvalget anmoder rådmann om å se til at kommunen har tilfredsstillende 
internkontroll for å forhindre misligheter, og at revisjonen skal varsles (som videre skal varsle 
kontrollutvalget) i de tilfeller hvor det avdekkes misligheter. 
 
 
Møtebehandling 
Med bakgrunn i Lillesand kommunes økonomireglement og Revisjonsforskriften redegjorde 
sekretariatet for revisjonens og kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med mislighetssaker. 
 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe deltok under behandlingen av denne saken i sammen med 
Økonomisjef John Ånon Jonassen, Kommunalsjef Trude Jakobsen, Juridisk rådgiver Britt 
Ragnhild Berg og organisasjonssjef Britt Hellem.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar forelagt sak om revisjonens og kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med 
mislighetssaker til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber rådmann om å få forelagt en årsoversikt over økonomiske 
uregelmessigheter og misligheter (dette kan for eksempel innarbeides i kommunens 
årsrapport).  
 
Kontrollutvalget anmoder rådmann om å se til at kommunen har tilfredsstillende 
internkontroll for å forhindre misligheter, og at revisjonen skal varsles (som videre skal varsle 
kontrollutvalget) i de tilfeller hvor det avdekkes misligheter. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/18 Orientering om mulig straffbart forhold og videre oppfølging av 
saken 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 24.04.2018 13/18 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering og ber rådmann om å komme 
tilbake med mer informasjon ettersom det foreligger.  
 
I fremtidige saker om økonomiske misligheter begått av ansatte i Lillesand kommune skal 
retningslinjene i økonomireglement for Lillesand kommune følges, og på den måten blir også 
Revisjonsforskriften § 3 og revisors oppgaver ivaretatt.  
 
Kontrollutvalget ønsker å igangsette en undersøkelse/forvaltningsrevisjon innenfor området 
plan- og byggesaksforvaltningen, der det foretas en gjennomgang av et utvalg enkeltsaker. 
Revisjonen koordinerer dette arbeidet med rådmann med hensyn til den eksterne 
gjennomgangen som er bestilt. Oppdraget løses innenfor vedtatt ramme til 
forvaltningsrevisjon. Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget i neste møte. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. Kommunelovens § 
31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13. 
 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe var invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering om 
et mulig straffbare forholdet og videre oppfølging av saken. I sammen med rådmann møtte 
juridisk rådgiver Britt Ragnhild Berg, kommunalsjef Trude Jakobsen og økonomisjef John 
Ånon Jonassen. 
 
I tillegg var ordfører Arne Thomasen og revisjonen representert ved daglig leder/ansvarlig 
forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke, hovedrevisor Øyvind Nilsen og 
forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud tilstede under behandlingen av saken.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering og ber rådmann om å komme 
tilbake med mer informasjon ettersom det foreligger.  
 
I fremtidige saker om økonomiske misligheter begått av ansatte i Lillesand kommune skal 
retningslinjene i økonomireglement for Lillesand kommune følges, og på den måten blir også 
Revisjonsforskriften § 3 og revisors oppgaver ivaretatt.  
 
Kontrollutvalget ønsker å igangsette en undersøkelse/forvaltningsrevisjon innenfor området 
plan- og byggesaksforvaltningen, der det foretas en gjennomgang av et utvalg enkeltsaker. 
Revisjonen koordinerer dette arbeidet med rådmann med hensyn til den eksterne 
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gjennomgangen som er bestilt. Oppdraget løses innenfor vedtatt ramme til 
forvaltningsrevisjon. Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget i neste møte. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/18 Rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 24.04.2018 14/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS til orientering, og oversender 
rapporten til kommunestyret/bystyret for behandling med kontrollutvalgets innstilling. 
 
Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne selskapskontrollen anbefaler 
kontrollutvalget at kommunestyret/bystyret: 

- Påser at selskapet utformer egne etiske retningslinjer i tråd med eierskapsmeldingen, eller 
sikrer at selskapet er kjent med eiernes etiske retningslinjer.  

- Påser at det utformes en rapporteringsrutine fra selskapet, i tråd med kommunens 
eierskapsmeldinger. 

- Vurderer å igangsette eiermøter med LiBiR IKS, noe også selskapet har interesse av. 
- Påse at det utarbeides ny eierskapsmelding da den nåværende vurderes å være utdatert, da den 

er fra 2010. 
 
Rapporten oversendes selskapet v/daglig leder og styreleder til orientering.  
 
Kommunestyret/bystyret ber rådmennene i de to eierkommunene om å gi en samlet 
tilbakemelding til kontrollutvalgene innen utgangen av oktober 2018 om hvordan 
anbefalingene er blitt fulgt opp. 
 
 
Møtebehandling 
Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud la frem rapport fra 
selskapskontroll i LIBIR IKS og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS til orientering, og oversender 
rapporten til kommunestyret/bystyret for behandling med kontrollutvalgets innstilling. 
 
Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne selskapskontrollen anbefaler 
kontrollutvalget at kommunestyret/bystyret: 

- Påser at selskapet utformer egne etiske retningslinjer i tråd med eierskapsmeldingen, eller 
sikrer at selskapet er kjent med eiernes etiske retningslinjer.  

- Påser at det utformes en rapporteringsrutine fra selskapet, i tråd med kommunens 
eierskapsmeldinger. 

- Vurderer å igangsette eiermøter med LiBiR IKS, noe også selskapet har interesse av. 
- Påse at det utarbeides ny eierskapsmelding da den nåværende vurderes å være utdatert, da den 

er fra 2010. 
 
Rapporten oversendes selskapet v/daglig leder og styreleder til orientering.  
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Kommunestyret/bystyret ber rådmennene i de to eierkommunene om å gi en samlet 
tilbakemelding til kontrollutvalgene innen utgangen av oktober 2018 om hvordan 
anbefalingene er blitt fulgt opp. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 24.04.2018 15/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2018 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet la fram saken i møtet. 
 
Forvaltningsrevisjonene som gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS for kontrollutvalget 
er også oppført i fylkesmannens tilsynskalender for 2018, men fremgår ikke av dette 
oppsettet. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2018 til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Orientering fra revisjonen 24.04.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 24.04.2018 16/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Aust-Agder revisjon IKS orienterte om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
Daglig leder orienterte kort om løpende revisjon. 
Kontrollutvalget fikk forelagt revisors oppsummeringsbrev som fulgte regnskapssaken. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Referatsaker 24.04.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 24.04.2018 17/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Referatsaker: 
a. Oppfølging vedr. oppslag i NAVs fagsystem uten tjenstlige behov 

Rådmann gav en kort orientering vedr. status for saken. 
 

b. Referat fra Temarks vårkonferanse i Kristiansand 
Sekretariatet refererte kort fra vårkonferansen til Temark.  
 

2. Innkommen/utgående post: 
a. Henvendelse fra Daniel Jacobsen med ønske om møte datert 11.04.18 

 
Kontrollutvalget viser til protokollen fra sist møte 27.02.18 der det går frem at 
utvalget påpekte ovenfor rådmann at kommunen må svare på 
henvendelser iht. gjeldende lovverk. Kontrollutvalget vurderer at Jacobsens 
ønske om å få til et møte og innholdet som skisseres, ligge utenfor 
kontrollutvalgets mandat. Sekretariatet sender svar på henvendelsen. 

 
b. Henvendelse fra Harald Langstad, Sentral tillitsvalgt // NTL NAV datert 15.04.18 

 
Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet under behandlingen av saken jf. 
Kommunelovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 
13. 
 
Det vises til vedtak i sak 27/18, der følgende fremgår:  
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Rådmann melder tilbake til utvalget dersom det fremkommer nye opplysninger 

i saken. 

 

Kontrollutvalget tar med innspillene fra NTL NAV i den videre oppfølgingen 
av saken. Sekretariatet sender svar på henvendelsen. 
 

3. Saker behandlet i bystyret: 
Ingen saker. 
 

4. Neste møte 05.06.18 kl. 14:00 
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Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/18 Eventuelt 24.04.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 24.04.2018 18/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling 
Ingen saker ble behandlet under eventuelt.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


