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Møteinnkalling  
 

Lillesand kontrollutvalg 

 
Dato: 05.06.2018 kl. 14:00  
Møtested: Rådhuset, møterom ved personalkantinen  
Arkivsak: 18/00067  
Arkivkode: 033   
 
Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 
91 82 75 45.  
 
I tillegg møter: 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe, sak 19-20/18       Kl. 14:00 
Økonomisjef John Ånon Jonassen, sak 19/18       Kl. 14:00 
Kommunalsjef Arnt Jørgen Eidsaa, sak 20/18      Kl. 14:30 
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22/18 17/15778-5 
Rapport fra selskapskontroll - Overordnet eierskap og 
eierstyring ved kommunens selskaper 12 

23/18 18/00075-5 Orientering fra revisjonen 05.06.18 16 

24/18 18/00080-5 Referatsaker 05.06.18 17 
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25/18 18/00086-5 Eventuelt 05.06.18 18 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
 
Arendal, 29.05.2018 
 
For 
Leder Bjørn Melbye 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Sekretær for kontrollutvalget  
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 05.06.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00067-15 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 05.06.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 05.06.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 05.06.18 
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00067-16 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 05.06.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 24.04.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 24.04.18 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 24.04.18
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Saker til behandling 

19/18 Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018 Lillesand kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/06501-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 05.06.2018 19/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget realitetsbehandler 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 og at 
økonomisjef John Ånon Jonassen vil stille i møtet for å orientere i saken. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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20/18 Etterlevelse av gratisprinsippet i forbindelse med skoleturer 
 
Arkivsak-dok.  18/06571-3 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 05.06.2018 20/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 
Kontrollutvalget ber om en ny redegjørelse fra rådmann etter at saken har vært oppe til 
behandling i bystyret høsten 2018.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
På bakgrunn av en henvendelse fra en foresatt til en ungdomsskoleelev i Lillesand vedr. 
Polenturer i ungdomsskolen i Lillesand, har kontrollutvalget blitt kjent med noen 
problemstillinger knyttet til «gratisprinsippet» og hvorvidt dette etterleves i praksis. 
 
Med det som bakgrunn har sekretariatet på vegne av kontrollutvalget rettet en henvendelse til 
rådmann datert 08.05.18 hvor rådmann bes om å gi en skriftlig tilbakemelding på de 
problemstillingene som reises knyttet til «gratisprinsippet. Rådmann har svart på denne 
henvendelsen 23.05.18. 
 
Saksopplysninger: 
Det går frem av Opplæringsloven at offentlig grunnskole og videregående opplæring skal være 
gratis for elevene og foreldrene. Det betyr at elevene har rett til å få opplæring, uten å måtte 
betale for den. 
 
Grunnskole 
Det går frem av en tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet (sist endret: 06.08.2015) at 
gratisprinsippet i grunnskolen er regulert i opplæringsloven § 2-15. Der står det at kommunen 
ikke kan kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med 
grunnskoleopplæringen. Det gjelder både undervisningsmateriell og faglige og sosiale aktiviteter 
som skolen arrangerer som en del av opplæringen. Skolen og kommunen kan heller ikke kreve 
egenbetaling for aktiviteter som er en del av opplæringen, men som foregår utenfor skoletiden. 
 
Videre går det frem eksempler på undervisningsmateriell, det er skrive- og tegnesaker, 
lærebøker, ordlister og kalkulator. Eksempler på utgifter til aktiviteter er utgifter til 
inngangsbilletter ved ekskursjoner og nødvendig transport i skoletiden til svømmehall og 
bibliotek. Nødvendige klær og annet utstyr som ikke er undervisningsmateriell, vil foreldrene 
måtte dekke selv. 
 
Det går også frem at mat, drikke, nødvendige klær og annet utstyr som ikke er 
undervisningsmateriell, vil foreldrene måtte dekke. 
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Andre skoleturer 
Det går frem av tolkningsuttalelsen at når det gjelder andre skoleturer, er utgifter til kost ikke noe 
som normalt dekkes ved opplæring gitt på skolen. Derfor kan elevene pålegges å dekke utgifter 
til egen mat og drikke på skoleturer. Utgiftene må imidlertid være på nivå med hva mat og 
drikke normalt ville koste for en elev. 
 
Det fremgår at skoleeier vil være ansvarlig for organisering og gjennomføring av turer. Skolen 
eller skoleeieren må konkret vurdere om turen er en del av opplæringen og foregår i skolens regi. 
 
Momenter i en slik vurdering kan ifølge Utdanningsdirektoratet være om 

• reisen foregår i skoletiden  
• turen er en del av opplæringen etter læreplanene for fag 
• lærere er med på turen og mottar lønn 
• det er utarbeidet regler for turen, med f.eks. sanksjoner for hjemsendelse 
• skoleeier er ansvarlig dersom det oppstår uhell 
• turen fremgår av skolens virksomhetsplan/årsplan 
• de som ikke er med på turen har et organisert opplæringstilbud 

 
Det opplyses videre at listen ikke er uttømmende. Dersom et eller flere av momentene er til 
stede, kan turen ansees som en del av opplæringen og skal være gratis for elevene og foreldrene. 
Dersom ingen av disse momentene er til stede, vil turen ikke ha noe med opplæringen å gjøre, og 
faller utenfor gratisprinsippet. 
 
Frivillig betaling eller informasjon om kostnader i forkant er ikke avgjørende for om turer eller 
samlinger vurderes å være i skolens regi eller ikke. 
 
Dersom en tur delvis er lagt til skoletiden og delvis til fridager, kan skoleeier velge å ta betalt for 
den delen som foregår på fridager. En slik ordning forutsetter imidlertid at skoleeier legger til 
rette, med for eksempel transport, på en slik måte at det er et reelt alternativ å delta kun på 
skoledager. 
 
Utdanningsdirektoratet opplyser at skoleruta avgjør hva som er skoledager og hva som er 
fridager. Skoleruta kan imidlertid avvike for enkelte trinn og utdanningsprogram, slik at turer 
ikke er lagt til skoledager selv om de er på hverdager. Eventuelle endringer av skoleruta, som er 
lokal forskrift, forutsetter høring. 
 
Under følger de problemstillingene som reises knyttet til «gratisprinsippet» og rådmannens 
tilbakemelding (direkte sitert).  
 
Er det vanlig og lovlig at en foreldregruppe som representerer ca. to tredjedel av klassen 
tar en flertallsavgjørelse om at «Polentur» blir gjennomført? 
Svar: 
Ja, dette er noe av utfordringen med ordningen slik den er i dag.  Det er en flertallsavgjørelse i 

foreldregruppa som i praksis bestemmer hvor klasseturen skal gå. 

 
Har skolen et alternativ opplegg for elever som ikke blir med på reisen? Eller betyr 
flertallsavgjørelse at alle må være med? 
Svar: 
Alternativet for de elevene som ikke blir med på reisen er å være sammen med de andre klassene 

som er igjen på sksolen.  Det er ikke alle klassene som drar på samme tide. 
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Hvordan blir det sikkerstilt at gratisprinsippet blir overholdt og det ikke blir lagt press på 
navngitte foresatte eller ungdommer om å bidra? 
Svar: 
Dette er også noe av problemet med turene slik de er organisert i dag. Skolen v/rektor 

informerer nøye alle foresatte og turkomiteene om gratisprinsippet, og at det er viktig at det 

ivaretas. 

 
Er det riktig at kommunens vedtak er slik at det kun er reiser i regi av Aktive fredsreiser 
eller Hvite busser som er godkjent, og at prisen for en slik 5-dagers-reise kalkuleres med 
ca. 11.000 kroner per elev? 
Svar: 
Foreldrene står fritt til å velge andre alternativer.  Kommunen har ikke vedtak om å bruke Aktive 

fredsreiser, eller Hvite busser.  Men prisen blir ofte den samme. 

 
Generelt: 
Spørsmålene som reises er mye av grunnen til at skolene nå løfter denne saken politisk. Skolen 

deler bekymringen til denne foresatte. Og er enige i at polenturene er problematiske. 

Kommunens ledelse deler også skolens bekymringer. 

 

For øvrig jobber rådmann med en bystyresak om dette. De trodde saken skulle opp i juni møtet 
men har avklart med ordfører at den først kommer opp til høsten. 
 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe og kommunalsjef Arnt Jørgen Eidsaa er invitert til kontrollutvalgets 
møte for å redegjøre for hvorvidt kommunen etterlever gratisprinsippet i forbindelse med 
skoleturer, i tillegg til å svare på eventuelle spørsmål fra utvalget.  
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ikke foretatt en konkret vurdering av om gratisprinsippet etterleves i forbindelse 
med skoleturer, da vi kun har gitt en beskrivelse av hva som går frem av gjeldende lovverk i 
forbindelse med denne saken. Slik sekretariatet ser det vil man først få svar på om 
gratisprinsippet etterleves etter at bystyret har fått forelagt en sak. 
 
Med bakgrunn i rådmannens tilbakemelding på de problemstillingene som reises anbefaler 
sekretariatet at kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om en ny redegjørelse 
fra rådmann etter at saken har vært oppe til behandling i bystyret høsten 2018. 
 
 
Vedlegg:  

- Henvendelse fra Petra Krüger datert 12.09.17 vedr. Polenturer 
- Rådmannens svar på henvendelse fra Petra Krüger datert 23.05.18 vedr. Polenturer 

 
 

Vedlegg til sak 

Svar på spørsmål 
fra Petra Kryger  

Henvendelse fra 
Petra Krüger datert 12.09.17 vedr. Polenturer 
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21/18 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksforvaltning 
– rutiner og praksis i Lillesand kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/06599-3 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 05.06.2018 21/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksforvaltning – rutiner og 
praksis i Lillesand kommune fra Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med fremlagt prosjektplan.  
 
Revisjonen får fullmakt til å gjøre justeringer/avgrensinger i problemstillingene underveis i 
arbeidet som et ledd i koordineringsarbeidet med Rådmann. 
 
Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang, og da særlig med tanke 
på justeringer/avgrensinger i problemstillingene underveis. Rapport til kontrollutvalget forventes 
innen utgangen av 2018. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget foretok i møte 24.04.18 sak 13/18 bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Plan- og byggesaksbehandling» i Lillesand kommune. Følgende vedtak ble fattet:  
 

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. 

 
Med bakgrunn i dette vedtaket har Aust-Agder Revisjon IKS utarbeidet en prosjektplan. I 
henhold til RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon, skal det for et hvert 
forvaltningsrevisjonsprosjekt utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet. 
 
Saksopplysninger: 
Plan- og byggesaksbehandling er et kommunalt forvaltningsområde som har vist seg å være 
utsatt for ytre påvirkning de senere år, noe som også øker risikoen for at det kan forekomme 
misligheter.  
 
I denne forvaltningsrevisjonen vil hensikten være å kontrollere om kommunens egne rutiner 
overholdes i saksbehandlingen og bidrar til å sikre uavhengighet og likebehandling i plan- og 
byggesaksbehandlingen i Lillesand kommune. 
Utover dette vil det være sentralt for revisjonen å gi et svar på om det eksisterer en kultur 
innenfor fagområdet hvor det oppleves å være greit å si ifra om kritikkverdige forhold. 
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Det går frem av vedlagt prosjektplan at formålet med forvaltningsrevisjonen vil med bakgrunn i 
kommunens saksbehandlings- og internkontrollrutiner søke svar på om disse overholdes og om 
disse oppleves tilstrekkelige for å sikre en forsvarlig saksbehandling i tråd med formelle krav og 
forventninger innen saksområdet. I dette ligger også en vurdering av eksisterende prosesser og 
tiltak som skal danne grunnlag for å sikre seg mot misligheter. Videre omfattes opplæring og 
tilrettelegging for refleksjon rundt kommunens etiske retningslinjer, rutiner for 
habilitetsvurderinger, samt kjennskap til kommunens rutiner for varsling. 
 
For å kunne beskrive om de foreliggende rutinene anvendes, vil forvaltningsprosjektet 
gjennomgå et utvalg saker og kontrollere disse opp mot de rutiner og retningslinjer som 
foreligger. 
 
Med utgangspunkt i vedtatt bestilling har revisjonen utarbeidet en prosjektplan med følgende 
problemstillinger: 

1. Har Lillesand kommune organisert saksbehandlingen innen plan- og byggesak på en måte 
som sikrer tilfredsstillende internkontroll?  

2. Har Lillesand kommune en saksbehandlingspraksis innen plan- og byggesaksforvaltning 
som er i tråd med kommunens rutiner og som sikrer krav til dokumentasjon og 
likebehandling? 

3. Er kommunens etiske retningslinjer tilstrekkelig implementert blant ansatte i plan- og 
byggesaksforvaltningen og i hvilken grad etterleves disse? 

4. I hvilken grad opplever ansatte i plan- og byggesaksforvaltningen at arbeidsgiver legger 
til rette for at ansatte kan ytre seg om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? 

 
Prosjektet vil bli gjennomført som en forvaltningsrevisjon (RSK 001). Dette legger føringer for 
bruken av metoder for innsamling av informasjon og revisjonskriterier. I henhold til RSK 001 
skal det for hvert prosjekt utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet. 
Prosjektplanen skal dokumenter og redegjøre for prosjektets problemstillinger, revisjonskriterier 
og metodebruk. Prosjektplanen skal også redegjøre for planlagt tids- og ressursbruk, inklusive 
eventuell ekstern bistand. 
 
Det går frem av prosjektplanen at revisjonskriteriene knyttet til dette 
forvaltningsrevisjonsprosjektet vil blant annet være: 

- Saksbehandlingsregler i plan- og bygningsloven 
- Interne rutiner og rammeverk for Lillesand kommune 
- COSOs Internkontroll – et integrert rammeverk1 
- KS rammeverk om internkontroll 

 
Videre går det frem av prosjektplanen hvordan revisjonen vil gjennomføre prosjektet, valg av 
metode og de avgrensninger som er gjort.  
 
Revisjonen anslår i prosjektplanen å bruke omkring 450 timer på prosjektet og vil kunne levere 
en rapport til behandling i kontrollutvalget innen utgangen av 2018. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener at prosjektplanen er i tråd med bestillingen som kontrollutvalget fortok i 
møte 24.04.18 og at den metodiske fremgangsmåten er egnet for å kunne besvare 
problemstillingen. Sekretariatet foreslår derfor at prosjektplanen blir vedtatt slik den foreligger. 
 
 
Vedlegg:  

- Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksforvaltning – rutiner og praksis i 
Lillesand kommune  

 
 

Vedlegg til sak 

Prosjektplan 
Lillesand kommune plan og byggesaksbehandling - rutiner og praksis 
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22/18 Rapport fra selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring ved 
kommunens selskaper 
 
Arkivsak-dok.  17/15778-5 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 05.06.2018 22/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring ved 
kommunens selskaper til etterretning. 
 
Kontrollutvalget innstiller bystyret til å gjøre følgende vedtak: 
 
Bystyret tar rapport fra selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens 
selskaper til etterretning og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om: 

• at kommunen systematisk behandler eierskapsmelding, og at eierskapsmeldingen blir forankret 
som et aktivt styringsverktøy 

• at kommunen vurderer å etablere formaliserte oppfølgingsrutiner, herunder systematisk skriftlig 
rapportering, utarbeidelse av selskapsspesifikke eierstrategier og eiermøter i de mest sentrale 
selskapene 

• at kommunen vurderer å ta en prinsipiell diskusjon knyttet til representasjon i selskapene, særlig 
for å avklare hensikten med de ulike organene og hvem som skal sitte i ulike posisjoner 

 
Bystyret ber rådmannen om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen 
av november 2018 om hvordan anbefalingene er fulgt opp.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen for den generelle selskapskontrollen i møte 11.12.17 sak 
34/17. følgende vedtak ble fattet: 
 
Kontrollutvalget bestiller generell selskapskontroll: Overordnet eierskap og eierstyring ved 

kommunens selskaper fra Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med fremlagt plan. Kontrollutvalget 

ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes i 

løpet av første halvår 2018. 
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Saksopplysninger: 
Aust-Agder Revisjon IKS har etter bestilling fra kontrollutvalget i Lillesand gjennomført 
prosjektet. 
 
Hensikten med prosjektet har vært å foreta en gjennomgang av kommunens utøvende eierstyring, 
ved å se på hvilke formaliserte rutiner og strategier som foreligger for god ivaretakelse av 
kommunens eierskap. 
 
Formålet har vært å se på forhold knyttet til kommunens representanter i selskapenes eierorgan 
og styrer, og hvordan de på best mulig måte representerer og ivaretar kommunens eierinteresser. 
Prosjektet har hatt følgende problemstillinger: 

1. Har kommunen en overordnet strategi for styring og ivaretakelse av sine eierskap? 
Herunder hvilke oppfølgingsrutiner, eierskapsprinsipper og formålsbeskrivelser ligger til 
grunn for kommunens selskaper? 

2. Hvilke prinsipper ligger til grunn for representantenes utøvelse av kommunens eierskap, 
og hvordan ivaretas kommunens eierinteresser? 

 
Den generelle selskapskontrollen er gjennomført som en forvaltningsrevisjon i henhold til 
standard for forvaltningsrevisjon RSK 001. Bakgrunnen for prosjektet var at kommunen 
forvalter store verdier gjennom sine eierandeler, hovedsakelig i interkommunale selskaper og 
aksjeselskaper. Revisjonen viser også i sin rapport til at en utstrakt bruk av fristilt 
selskapsorganisering kan være en potensiell risiko og utfordring for kommunen, hvor det stilles 
høye krav til god eierstyring og kontroll.  
 
Av kommunens eierskap utgjør aksjeselskap (AS) og interkommunale selskaper (IKS) de mest 
utbredte selskapsformene, og omfatter direkte eierskap i 14 ulike selskaper. Interkommunale 
selskaper utgjør fem av disse selskapene, mens aksjeselskap utgjør ni selskaper hvor tre av disse 
er heleide av kommunen. Lillesands eierinteresser bærer for øvrig preg av å være noe 
fragmentert, da det ved flere av selskapene er etablert en rekke datterselskaper.  
 
Rapporten redegjør nærmere for metodevalg, gjennomføring og avgrensning.  
 
Det går frem av rapporten at revisjonen konkluderer med at Lillesand kommunes intensjoner ved 
sine eierskap er gode, men at det foreligger et forbedringspotensial på kommunens rutiner og 
systemer for utøvende og bevisst eierstyring. 
 
Videre fremgår det av rapporten at revisjonen mener at kommunens eierskapsmelding er et godt 
utarbeidet styringsdokument, med innholdsmessig god kvalitet i henhold til det som anbefales at 
en eierskapsmelding skal bestå av. Revisjonen finner det likevel mangelfullt at kommunen ikke 
har revidert eller fulgt opp eierskapsmeldingen de siste åtte årene i henhold til vedtatt 
eierskapsprinsipp, men er gjort kjent med at arbeid med ny melding er igangsatt. 
 
Revisjonen bemerker at det er viktig med oppfølging og evaluering av kommunens eierskap, 
både i forhold til de strategier og mål kommunen har med selskapet og hvorvidt aktivitetene 
svarer til kommunens intensjoner. Revisjonen bemerker at kommunen ikke har utarbeidet 
selskapsspesifikke eierstrategier i henhold til vedtatt eierskapsprinsipp og at kommunen bør i 
forbindelse med ny eierskapsmelding benytte anledningen til å styrke eierstyringen ved å tydelig 
definere sine strategier og mål med det enkelte selskapet gjennom utforming av slike 
eierstrategier. 
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Det går frem av rapporten at revisjonen registrer at formelle skriftlige rapporteringsrutiner 
mellom selskapene og bystyret som øverste eierorgan, er mangelfullt. Kommunen har ikke 
overholdt eierskapsmeldingens føringer om at bystyret systematisk skal behandling 
virksomhetenes årsbudsjett og årsrapport/-regnskap, da revisjonen de siste fire årene ikke finner 
noen slike behandlinger. Mangelfull skriftlig rapportering bekreftes også av alle informantene, 
og det fremgår at revisjonen mener at slike rapporteringsrutiner er avgjørende for en god 
oppfølging og ivaretakelse av kommunens eierskap. Gjennomføring av eiermøter bør i tillegg 
vurderes som et styringsverktøy for en tettere oppfølging, spesielt i de selskapene kommunen har 
betydelige eierandeler eller hvor selskapet utgjør et viktig ledd i kommunens virksomhet. 
Revisjonen bemerker i rapporten at det er uheldig at kommunens eierskapsmelding på flere 
punkter ikke er etterlevd i praksis og at et viktig styringsdokument som eierskapsmeldingen bør 
anvendes som et aktivt verktøy i eierstyringen, og det er viktig at dens faktiske innhold og 
prinsipper er godt forankret hos både administrasjonen, politikere og selskapene. 
 
Revisjonen skriver videre at kommunen per dags dato har eierinteresser i flere «sovende» 
selskaper eller selskaper med avgrensede formål. Som en konsekvens av å etablere et selskap, 
igangsettes et apparat ved blant annet styrehonorar, møtevirksomhet, regnskap og revisjon. Det 
fremgår av rapporten at kommunen bør vurdere hensiktsmessigheten av å skille ut slike i egne 
selskaper da dette medfører en del ekstra kostnader og arbeid bare etter selskapslovens 
minimumskrav om styre, generalforsamling, revisjon m.m. 
 
Revisjonen skriver også at det etter deres vurdering er behov for at Lillesand kommune tar en 
prinsipiell diskusjon knyttet til kommunens representasjon i selskapene, ved å avklare og 
tydeliggjøre hensikten med representantskap og generalforsamling opp mot dagens praksis ved 
bruk av styrer. Det er viktig at bystyret som eierorgan setter seg inn i hvorfor man velger og 
utnevner representanter slik praksisen er i dag. Revisjonen stiller seg i forlengelse av dette noe 
spørrende til betraktninger rundt styremedlemmers rolle ved at de «skal ivareta kommunens 
eierinteresser», da dette strider mot intensjonen bak styreverv og representasjon i eierorgan. 
 
Revisjonen har følgende anbefalinger som fremgår av rapporten: 

• Revisjonen anbefaler at kommunen systematisk behandler eierskapsmelding, og at 
eierskapsmeldingen blir forankret som et aktivt styringsverktøy 

• Det anbefales at kommunen vurderer å etablere formaliserte oppfølgingsrutiner, herunder 
systematisk skriftlig rapportering, utarbeidelse av selskapsspesifikke eierstrategier og 
eiermøter i de mest sentrale selskapene 

• Revisjonen anbefaler at kommunen vurderer å ta en prinsipiell diskusjon knyttet til 
representasjon i selskapene, særlig for å avklare hensikten med de ulike organene og 
hvem som skal sitte i ulike posisjoner 

 
Aust-Agder revisjon IKS vil legge frem rapporten for kontrollutvalget i møte og svare på 
eventuelle spørsmål. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet vurderer at revisjonen har svart på bestillingen i vedtaket fra kontrollutvalget i møte 
11.12.17 sak 34/17. 
 
Videre slutter sekretariatet seg til revisjonens anbefalinger og anbefaler at bystyret ber om at 
rådmannen gir kontrollutvalget en tilbakemelding innen utgangen av november 2018 om 
hvordan anbefalingene blir fulgt opp. 
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Avslutningsvis vil sekretariatet bemerke at Aust-Agder revisjon IKS etter sekretariatets 
vurdering har levert en grundig og god rapport, som peker på konkrete punkter til forbedring. 
 
 
Vedlegg:  

- Rapport fra selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens selskaper 
 
 

Vedlegg til sak 

Revisjonsrapport 
Overordnet eierskap og eierstyring Lillesand kommune 
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23/18 Orientering fra revisjonen 05.06.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00075-5 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 05.06.2018 23/18 
 
 
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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24/18 Referatsaker 05.06.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00080-5 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 05.06.2018 24/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. Oppfølging vedr. oppslag i NAVs fagsystem uten tjenstlige behov – rådmannens svar på 

påstandene som fremgår av henvendelse fra NTL NAV 
b. Revisjon av kommunens varslingsrutiner – endringer som berører kontrollutvalget 

 
2. Innkommen/utgående post: 

a. Henvendelse fra Petra Krüger datert 12.09.17 vedr. Polenturer 
 

3. Saker behandlet i bystyret: 
a. 02.05.18 sak 043/18 - Årsmelding 2017 for kontrollutvalget 
b. 02.05.18 sak 048/18 - Årsregnskap 2017 

 
4. Neste møte 04.09.18 kl. 14:00 

 
 
Vedlegg:  

- Rådmannens svar på påstandene som fremgår av henvendelse fra NTL NAV 
- Henvendelse fra Petra Krüger datert 12.09.17 vedr. Polenturer 

 
 

Vedlegg til sak 

Henvendelse fra 
Petra Krüger datert 12.09.17 vedr. Polenturer 

Rådmannens svar 
på påstandene som fremgår av henvendelse fra NTL NAV 
  



 

 18  

25/18 Eventuelt 05.06.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00086-5 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 05.06.2018 25/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


