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Møteprotokoll  
 

Lillesand kontrollutvalg 

 
Dato: 04.09.2018 kl. 12:00 
Sted: Borkedalen skole 
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/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke 

 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe (sak 26-27/18) 
Organisasjonssjef Britt Hellem (sak 26-27/18) 
Juridisk rådgiver Brit Ragnhild Berg (sak 26-27/18) 
Økonomisjef John Ånon Jonassen (sak 26-27/18) 
 
Ordfører Arne Thommasen (sak 26-30/18)  

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen 
  
Møte starter med virksomhetsbesøk hos Borkedalen skole før kontrollutvalget behandler de 
ordinære sakene på sakskartet. Fra skolen deltok rektor Monica Bartok, plasstillitsvalgt 
(Utdanningsforbundet) Thomas Johnsen og ass. rektor Helge Hodøl. 
 
 Formålet med virksomhetsbesøk var blant annet å få informasjon om følgende: 

- Generell informasjon/presentasjon av skolen (f. eks. sykefravær, økonomi, faglige 
resultater, hovedfunn i medarbeiderundersøkelser og elevundersøkelser m. m.) 

- Læringsmiljøprosjektet (ref. årsmelding for 2017) 
- Arbeidet med sosial og emosjonell kompetanse med elevene (ref. årsmelding for 

2017) 
- Andre fokusområder for skolen 
- Skolens arbeid med de overordnede målene for Lillesandsskolen 
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Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/18 18/00067-22 Godkjenning av møteinnkalling 04.09.18 3 

Møteprotokoll 

4/18 18/00067-23 Godkjenning av protokoll fra møte 05.06.18 4 

Saker til behandling 

26/18 18/04753-13 
Oppfølging - Orientering om mulig straffbart forhold og oppfølging 
av saken 

5 

27/18 18/08715-1 Orientering om rutiner for varsling etter revisjon 6 

28/18 18/08264-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Lillesand kommune 8 

29/18 18/00075-7 Orientering fra revisjonen 04.09.18 9 

30/18 18/00080-7 Referatsaker 04.09.18 10 

31/18 18/00086-7 Eventuelt 04.09.18 12 

    

 
 
Lillesand, 04.09.2018 
 
 
 
Bjørn Melbye         Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder       Sekretær   
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Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av møteinnkalling 04.09.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.09.2018 4/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 04.09.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling  
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 04.09.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll fra møte 05.06.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.09.2018 4/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 05.06.18 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling  
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 05.06.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

26/18 Oppfølging - Orientering om mulig straffbart forhold og oppfølging 
av saken 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.09.2018 26/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
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 
utviklingen i saken og kommunens oppfølging av saken. I tillegg var følgende til stede under 
behandlingen av denne saken: ordfører Arne Thommasen, organisasjonssjef Britt Hellem, 
juridisk rådgiver Brit Ragnhild Berg og økonomisjef John Ånon Jonassen. 
 
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

 
Votering 
Enstemmig for leders forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/18 Orientering om rutiner for varsling etter revisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.09.2018 27/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling  
Rådmann Guri Ulltveit-Moe var invitert til kontrollutvalget for å gi en orientering om rutiner 
for varsling etter revisjon, i tillegg til at hun besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer. I 
sammen med rådmann møtte kommunens varslingsutvalg bestående av organisasjonssjef Britt 
Hellem, juridisk rådgiver Brit Ragnhild Berg og økonomisjef John Ånon Jonassen.  
 
I tillegg gjorde sekretariatet rede for høringssvaret fra Norges kommunerevisorforbund 
(NKRF) om NOU 2018/6 «Varsling – verdier og vern» og hva NKRF anbefaler at 
kommunens egenkontroll sin plass i varslingsinstituttet bør være.  
 
Omforent endringsforslag fremsatt i møte:  
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og sender saken til bystyret med følgende 

innstilling: 

 

1. Bystyret legger høringssvaret fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF) om NOU 

2018/6 «Varsling – verdier og vern» til grunn for kommunens egenkontroll sin plass i 

varslingsinstituttet. Dette innebærer at kontrollutvalget og revisor ikke skal oppfattes 

som egne varslingsorgan eller interne varslingsmottagere i kommunen, men komme 

inn under kategorien ekstern varslingsmottager. 

 

Bystyret mener dette er viktig for at kontrollutvalget skal kunne ivareta sin oppgave 

med å føre tilsyn med forvaltningen, og for at kontrollutvalget skal kunne føre tilsyn 

med kommunens varslingsrutiner uten at det blir reist spørsmål om kontrollutvalgets 

habilitet.  

 

2. Bystyret beslutter med dette at kontrollutvalget ikke skal ha noen rolle ifht. varsel på 

rådmann slik det fremgår av rutinen i dag, og beslutter videre at dette skal bli 

håndtert av formannskapet ved ordfører.  

 

3. Bystyret ber rådmann om å endre «rutinene for saksbehandling ved varsling om 

kritikkverdige forhold» i tråd med dette.   

 
Votering 
Enstemmig for omforent endringsforslag fremsatt i møte.  
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Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering og sender saken til bystyret med følgende innstilling: 
 

1. Bystyret legger høringssvaret fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF) om NOU 
2018/6 «Varsling – verdier og vern» til grunn for kommunens egenkontroll sin plass i 
varslingsinstituttet. Dette innebærer at kontrollutvalget og revisor ikke skal oppfattes 
som egne varslingsorgan eller interne varslingsmottagere i kommunen, men komme 
inn under kategorien ekstern varslingsmottager. 

 
Bystyret mener dette er viktig for at kontrollutvalget skal kunne ivareta sin oppgave 
med å føre tilsyn med forvaltningen, og for at kontrollutvalget skal kunne føre tilsyn 
med kommunens varslingsrutiner uten at det blir reist spørsmål om kontrollutvalgets 
habilitet.  

 
2. Bystyret beslutter med dette at kontrollutvalget ikke skal ha noen rolle ifht. varsel på 

rådmann slik det fremgår av rutinen i dag, og beslutter videre at dette skal bli håndtert 
av formannskapet ved ordfører.  

 
3. Bystyret ber rådmann om å endre «rutinene for saksbehandling ved varsling om 

kritikkverdige forhold» i tråd med dette.   
 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 8  

 
28/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Lillesand kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.09.2018 28/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret: 
 
Bystyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Lillesand 
kommune med en ramme på kr. 1 396 000,- 
 
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 
 
 
Møtebehandling  
Sekretariatet la frem budsjett for kontroll og tilsyn 2019 i Lillesand kommune. 
 
I tillegg gjorde revisjonen oppmerksom på at post b (selskapskontroll) er tatt inn i post a 
(revisjon) i budsjettet for 2019, dette innebærer at ny totalrammen blir kr. 1 366 000. 
Sekretariatet retter totalrammen før saken sendes over til bystyret for behandling.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med endringen som ble foretatt i møte.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret: 
 
Bystyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Lillesand 
kommune med en ramme på kr. 1 366 000,- 
 
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/18 Orientering fra revisjonen 04.09.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.09.2018 29/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling  
Aust-Agder revisjon IKS orienterte om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
Daglig leder opplyste at hovedrevisor vil gi en redegjørelse i neste møte for løpende 
revisjon.  
 

2. Status for pågående prosjekter 
Daglig leder orienterte kort om status for pågående prosjekter. 

 
Når det gjelder status for arbeidet med forvaltningsrevisjon av plan- og 
byggesaksforvaltning – rutiner og praksis i Lillesand kommune ble utvalget opplyst 
om at mandatet er utvidet. Revisjonen skal nå også vurdere om kommunens 
internkontrollsystem og rutinene er egnet til å sikre etterlevelse av rettsregler og etiske 
retningslinjer.  
 
Kontrollutvalget gav sin tilslutning til denne utvidelsen av mandatet.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/18 Referatsaker 04.09.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.09.2018 30/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling  

1. Referatsaker: 
a. Status i kloakksak på Fjelldal – orientering ved ordfører 

 
Ordfører redegjorde for status i kloakksak på Fjelldal, i tillegg til å svare ut 
henvendelse fra Aage Ellila datert 11.07.18.  
 
Med bakgrunn i redegjørelsen anser kontrollutvalget at ordfører har besvart 
spørsmålene fra Ellila og går ikke videre med saken.  

 
b. Notat vedrørende kontrollutvalgets sak 3/17 - Steinbrudd og massedeponi 

 
Sekretariatet redegjorde kort for saken med bakgrunn i notatet fra 
administrasjonen.  
 

2. Innkommen/utgående post: 
a. Henvendelse til kontrollutvalget fra Aage Ellila 

 
Sekretariatet svarer på henvendelsen fra Ellila med bakgrunn i sak 30/18-1a. 
 

b. Henvendelse datert 07.06.18 fra Sameiet Fossbekk Brygge vedr. byggesak 
15/510 Fossbekk Brygge IV Lillesand kommune 

 
Lars Gunnar Nag (H) stilte spørsmål vedr. sin habilitet i saken. Utvalget 
vedtok enstemmig at han er inhabil og han fratrådte under behandlingen. Det 
var ikke innkalt varamedlem. 

 
Henvendelsen er tidligere blitt oversendt til revisjonen, der de er bedt om å 
vurdere denne henvendelsen og de problemstillingen som reises ifbm. arbeidet 
med forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksforvaltning – rutiner og praksis 
i Lillesand kommune (mail datert 14.06.18). Kontrollutvalget understreker at 
revisjonen står fritt til å vurdere innholdet i henvendelsen og om saken skal 
involveres i den pågående forvaltningsrevisjonen. 

 
Kontrollutvalget vurderer at henvendelsen ligger utenfor utvalgets mandat.  
 
Sekretariatet svarer på henvendelsen. 
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3. Saker behandlet i bystyret (ikke behandlet enda): 

a. 12.09.18 sak 081/18 - Rapport fra selskapskontroll - Overordnet eierskap og 
eierstyring ved kommunens selskaper 
 

4. Neste møte 16.10.18 kl. 14:00 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, samt endringsforslagene. 
 
Vedtak  
 
Sak 1b, 3 og 4:  
Tas til orientering.  
 
Sak 1a:  
Med bakgrunn i redegjørelsen anser kontrollutvalget at ordfører har besvart spørsmålene fra 
Ellila og går ikke videre med saken. 
 
Sak 2a:  
Sekretariatet svarer på henvendelsen fra Ellila med bakgrunn i sak 30/18-1a. 
 
Sak 2b:  
Henvendelsen er tidligere blitt oversendt til revisjonen, der de er bedt om å vurdere denne 
henvendelsen og de problemstillingen som reises ifbm. arbeidet med forvaltningsrevisjon av 
plan- og byggesaksforvaltning – rutiner og praksis i Lillesand kommune (mail datert 
14.06.18). Kontrollutvalget understreker at revisjonen står fritt til å vurdere innholdet i 
henvendelsen og om saken skal involveres i den pågående forvaltningsrevisjonen. 
 
Kontrollutvalget vurderer at henvendelsen ligger utenfor utvalgets mandat.  
 
Sekretariatet svarer på henvendelsen. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/18 Eventuelt 04.09.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.09.2018 31/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling  
Følgende sak ble behandlet under eventuelt: 

1. Lars Gunnar Nag (H) fremsatte et ønske om å få en prinsipiell sak som sier noe om 
hvordan man sikrer en god behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter. Utvalget 
sluttet seg til dette og ber om en slik sak til kontrollutvalgets møte 04.12.18. 

 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


