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Møteprotokoll  
 

Lillesand kontrollutvalg 

 
Dato: 05.06.2018 kl. 14:00 
Sted: Rådhuset, møterom ved personalkantinen 
Arkivsak: 18/00067 
  
Til stede:  Bjørn Melbye (AP), Astrid Schmidt (SV), Lars Gunnar Nag (H), Ingebjørg 

Ribe Rudihagen (KRF), Jon Røthe (AP) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Daglig leder/ansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck 
 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe (sak 19-21/18)  
Økonomisjef John Ånon Jonassen (sak 19-25/18 - ikke sak 20/18) 
Rådgiver oppvekst Anette Sylte Sandberg (sak 20/18) 

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen 
  
 
 
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/18 18/00067-15 Godkjenning av møteinnkalling 05.06.18 3 

Møteprotokoll 

3/18 18/00067-16 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.18 4 
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Saker til behandling 

19/18 18/06501-1 Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018 Lillesand kommune 5 

20/18 18/06571-3 Etterlevelse av gratisprinsippet i forbindelse med skoleturer 6 

21/18 18/06599-3 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av plan- og 
byggesaksforvaltning – rutiner og praksis i Lillesand kommune 

7 

22/18 17/15778-5 
Rapport fra selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring 
ved kommunens selskaper 

8 

23/18 18/00075-5 Orientering fra revisjonen 05.06.18 10 

24/18 18/00080-5 Referatsaker 05.06.18 11 

25/18 18/00086-5 Eventuelt 05.06.18 12 

    

 
 
Lillesand, 05.06.2018 
 
 
Bjørn Melbye         Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Sekretær   



 

 3  

Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 05.06.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 05.06.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 05.06.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling  
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 05.06.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 05.06.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 24.04.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling  
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 24.04.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

19/18 Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018 Lillesand kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 05.06.2018 19/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling  
Rådmann Guri Ulltveit-Moe var invitert til møtet for å orientere om økonomisk situasjon pr. 
1. tertial 2018 og svare på spørsmål. I sammen med rådmann møtte økonomisjef John Ånon 
Jonassen.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/18 Etterlevelse av gratisprinsippet i forbindelse med skoleturer 
 
Behandlet av 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.  
 
 
Møtebehandling  
Rådmann Guri Ulltveit-Moe og rådgiver oppvekst Anette Sylte Sandberg var invitert til 
kontrollutvalgets møte for å redegjøre for hvorvidt kommunen etterlever gratisprinsippet i 
forbindelse med skoleturer, i tillegg besvarte de spørsmål fra utvalget. 
 
I forkant var utvalget gjort kjent med de problemstillingene som reises knyttet til 
«gratisprinsippet» og rådmannens tilbakemelding.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
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. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/18 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av plan- og 
byggesaksforvaltning – rutiner og praksis i Lillesand kommune 
 
Behandlet av 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. 
 
 
Møtebehandling  
På oppdrag fra Aust-Agder revisjon IKS la oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian 
Fjellheim Bakke frem prosjektplan for forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksforvaltning 
– rutiner og praksis i Lillesand kommune og svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
I tillegg var rådmann Guri Ulltveit-Moe til stede under behandlingen av saken.  
 
Følgende merknad fremkom under møtebehandlingen:  
Kontrollutvalget ønsker at hovedfokus skal være på plansaker (reguleringsplaner). 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
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. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/18 Rapport fra selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring 
ved kommunens selskaper 
 
Behandlet av 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.  
 
 
Møtebehandling  
Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck la frem rapport fra 
selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens selskaper og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjelheim 
Bakke var også til stede.  
 
Kontrollutvalget kom med enkelte merknader til innholdet i rapporten som blir oversend til 
revisjonen som innspill til forbedringer. Revisjonen besvarte spørsmålene i møtet, men vil 
også foreta en gjennomgang av innspillene i etterkant av møtet.  
 
Endringsforslag fremsatt i møte:  
Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring ved 

kommunens selskaper til etterretning, med de merknadene som fremkom under behandlingen. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, med endringsforslaget fremsatt i møte.   
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Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring ved 
kommunens selskaper til etterretning, med de merknadene som fremkom under behandlingen.  
 
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.  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/18 Orientering fra revisjonen 05.06.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 05.06.2018 23/18 
 
 
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. 
- Årsoppgjørsrevisjon avsluttet 
- Revisjon av fellesrådets regnskap m.m.  
- SIO-prosjektet 
- Refusjonskrav – praksisopplæring 
- Bistand ifbm. avvikling av Lillesand administrasjonsbygg 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/18 Referatsaker 05.06.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 05.06.2018 24/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling  

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

på påstandene som fremgår av henvendelse fra NTL NAV 
 

Med bakgrunn i svaret fra rådmann, samt at det fortsatt pågår en personalsak 
tar kontrollutvalget saken til orientering.  

 
b. Revisjon av kommunens varslingsrutiner – endringer som berører kontrollutvalget 

 
Sekretariatet redegjorde kort for endringene i kommunens varslingsrutiner som 
berører kontrollutvalget.  
 
Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse fra rådmann om endringene i 
varslingsrutinene etter at rutinene er vedtatt av bystyret.  
 

2. Innkommen/utgående post: 
a. Henvendelse fra Petra Krüger datert 12.09.17 vedr. Polenturer 

 
Sekretariatet svarer på henvendelsen fra Krüger med bakgrunn i sak 20/18. 
 

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 

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk hos Borkedalen skole.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/18 Eventuelt 05.06.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Lillesand kontrollutvalg 05.06.2018 25/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling  
Følgende saker ble behandlet under eventuelt: 

1. Leder stilte spørsmål om ny innkjøpsordning for kommunen. 
 

Økonomisjefen redegjorde kort for prosessen og den fremforhandlede avtalen med 
Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA).  

 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


