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Møteinnkalling  
 

Lillesand kontrollutvalg 

 
Dato: 16.10.2018 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.  
 
Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet innkalles Lene Holtskog (H) for Lars Gunnar Nag 
(H).  
 
I tillegg møter: 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe, sak 32-33/18 og 36/18-1b      Kl. 14:00 
Økonomisjef John Ånon Jonassen, sak 32/18       Kl. 14:00 
Rådgiver Anette S. Sandberg, sak 33/18       Kl. 14:30 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/18 18/00067-29 Godkjenning av møteinnkalling 16.10.18 3 

Møteprotokoll 

5/18 18/00067-30 Godkjenning av protokoll fra møte 04.09.18 4 

Saker til behandling 

32/18 18/11860-1 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 Lillesand kommune 5 

33/18 18/06571-7 Oppfølging - Etterlevelse av gratisprinsippet ifbm. skoleturer 6 

34/18 18/08262-1 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 
Lillesand kommune 

9 

35/18 18/00075-9 Orientering fra revisjonen 16.10.18 10 

36/18 18/00080-9 Referatsaker 16.10.18 11 
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37/18 18/00086-9 Eventuelt 16.10.18 12 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
 
Arendal, 10.10.2018 
 
For 
Leder Bjørn Melbye 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Sekretær for kontrollutvalget  
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Møteinnkalling 

5/18 Godkjenning av møteinnkalling 16.10.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00067-29 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 16.10.2018 5/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 16.10.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 16.10.18 
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Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 04.09.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00067-30 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 16.10.2018 5/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 04.09.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 04.09.18 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 04.09.18
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Saker til behandling 

32/18 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 Lillesand kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/11860-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 16.10.2018 32/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler 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 da denne er 
å finne i bystyresak 118/18 behandlet i møte 24.10.18. 
 
Økonomisjef John Ånon Jonassen stiller i møtet for å orientere i saken. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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33/18 Oppfølging - Etterlevelse av gratisprinsippet ifbm. skoleturer 
 
Arkivsak-dok.  18/06571-7 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 16.10.2018 33/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
I mai møte ble bystyre orientert om polenturer. Rådmannen ble bedt om å fremme en sak om 
skoleturer. Kontrollutvalget har også bedt om en redegjørelse for hvordan skoleeier sørger for at 
gratisprinsippet blir fulgt i møte 05.06.18 sak 20/18. Følgende vedtak ble fattet: 
 
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. 

 

Med bakgrunn i at saken nå har vært oppe til behandling i bystyret i møte 12.09.18 sak 091/18 
får kontrollutvalget forelagt denne saken jamfør vedtaket over.  
 
Saksopplysninger: 
Det går frem av saksfremlegget til bystyret at i Lillesand kommune har det vært stor oppslutning 
om at elevene skal få dra til Polen/Tyskland på 10. trinn. Og selv om Lillesand kommune ikke 
har funnet rom til å finansiere turen fullt ut har Polenturer/Tysklandsturer blitt gjennomført. 
 
Videre fremgår det at det i alle år har vært kreative foreldreinitiativ for at elevene kan dra på tur. 
Både ved Høvåg skole og Lillesand ungdomsskole har foreldrene påtatt seg oppgaven med å 
samle inn penger til skolen, for på denne måten å få til turene. 
 
Bystyret har tidligere bevilget 200.000,- til polenturene, pengene brukes til å dekke 
lærerkostnadene, resten av pengene til Polenturene/Tysklandsturer samles inn på dugnad.  
 
Dersom foreldrene hadde arrangert turen på frivillig basis for elevene, er dette ikke å regne som 
en skoletur, og ansvaret ligger da hos foreldrene. Foreldrene hadde blant annet vært ansvarlige 
for at alle elevene er forsikret, at det er nok ansvarlige voksne med på tur og for regler som 
gjelder på turen. For en slik tur gjelder ikke gratisprinsippet og turen må legges utenfor 
skoletiden. 
 
Lillesand kommune får fra tid til annen spørsmål om Polenturer/Tysklandsturer og betaling, om 
turen ikke er å betrakte som skoletur eller om den egentlig er en skoletur der man omgår 
gratisprinsippet.  
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I en slik vurdering er blant annet følgende momenter relevante. 
• Blir turen arrangert i skoletiden? 
• Er skolen ansvarlig dersom det oppstår uhell på turen? 
• Gjelder skolens forsikringsordninger? 
• Kommer informasjonen om turen fra skolen 
• Gjelder skolens ordensreglement på turen? 
• Er turen reelt sett frivillig eller føler elever og foreldre seg presset til å være med på tur? 
• Er skolen involvert i innsamlingen av betaling for turen? 
• Går turen fram av skolens planer eller årshjul? 
• Er det organisert opplæring for elever som ikke er med på tur? 
• Er det lærere med på turen? 

 
Det fremgår av saksfremlegget til bystyret at dersom svaret på et eller flere av disse spørsmålene 
er ja, vurderes det at det reelt sett dreier seg om en skoletur, som skal være gratis. 
 
I Lillesand kommune er det vedtatt at Polenturen/Tysklandsturene skal gjennomføres som en 
skoletur, i regi av skolen, med et pedagogisk opplegg og ikke en tur i foreldrenes regi. I og med 
at Polenturene/Tysklandsturene i Lillesand er skoleturer skal gratisprinsippet gjelde. 
 
Det går klart frem at rådmannen ikke anbefaler at det bevilges penger til fullfinansiering av 
Polenturene/Tysklandsturen. 
 
Videre skriver rådmann i saken til bystyret at Polenturene/Tysklandsturene medfører mange 
ulike utfordringer og anses som så krevende for skolene å gjennomføre at turene foreslås 
avviklet. Rådmannen mener at skolene fortsatt skal få dra på andre skoleturer. Skolene må da ha 
ansvaret for organisering, bestilling og gjennomføring av turene. Foreldre kan bidra med dugnad 
eller andre inntektsbringende aktiviteter. 
 
Bystyret fattet slikt vedtak i saken: 
Lillesand kommune viderefører muligheten for lengre turer, blant annet til Polen og Tyskland, 

på ungdomsskolen. Skolene må sørge for at gratisprinsippet ikke brytes.  

 

Turene finansieres ved hjelp av dugnad og kommunale midler som settes av i budsjettet. 

Ansvarsforholdet mellom skole og foreldre skal avklares. Det må utarbeides felles retningslinjer 

for hvordan turene skal organiseres og gjennomføres. Retningslinjene bør utarbeides i 

samarbeid med elevråd, FAU, foreldrekontakter og skolenes ledelse. Retningslinjene utarbeides 

av administrasjonen i samarbeid med politikerne (ordfører, varaordfører og leder av 

oppvekstutvalget) og FAU. 

 

 Retningslinjene legges frem for oppvekstutvalget til behandling senest våren 2019. 

 
Rådmann er invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en ny redegjørelse etter at saken har vært 
oppe til behandling i bystyret, i tillegg til å svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. I sammen med rådmann møter rådgiver Anette S. Sandberg.  
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Vurdering fra sekretariatet: 
Med bakgrunn i bystyrets behandling og vedtak om at gratisprinsippet ikke skal brytes anbefaler 
sekretariatet at kontrollutvalget tar saken til orientering, og avslutter oppfølgingen av saken.  
 
 
Vedlegg:  

- Saksfremlegg – Sak 091/18 
 
 

Vedlegg til sak 

Saksfremlegg – Sak 
091-18  
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34/18 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 
Lillesand kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/08262-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 16.10.2018 34/18 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 for Lillesand kommune tas til 
orientering. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
revisjonsarbeidet. De bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak: 

• Kommuneloven av 25.09.92 med forskrifter 
• Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. av 15.06.04 
• Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA) 

 
Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Aust-Agder revisjon IKS er valgt som revisor for 
Lillesand kommune og har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.  
 
Overordnet revisjonsstrategi 2018 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av 
regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2018. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å 
planlegge tilstrekkelige og effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. 
Revisjonsstandarden ISA 300 "Planlegging av revisjon av et regnskap" ligger til grunn for 
vedlagte dokument. 
 
Den overordnede revisjonsstrategien med dens prioriteringer for inneværende regnskapsår, vil, 
sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige rapporteringer, hjelpe kontrollutvalget å 
oppfylle deres tilsyns- og påseansvar overfor revisjonen. 
 
Revisor vil presentere overordnet revisjonsstrategi i møtet. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens dokument og skal bare tas til orientering av 
kontrollutvalget. Den vil likevel sikre utvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar 
overfor revisjonen. 
 
Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 Lillesand kommune 

Vedlegg til sak 

Overordnet 
revisjonsstrategi Lillesand kommune 2018 
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35/18 Orientering fra revisjonen 16.10.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00075-9 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 16.10.2018 35/18 
 
 
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 
2. Status for pågående prosjekter 

 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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36/18 Referatsaker 16.10.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00080-9 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 16.10.2018 36/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. Temarks høstkonferanse 14.11.18 i Bø i Telemark  
b. PWC Rapport - Internkontroll i Lillesand kommune - Plan- og byggesak, og offentlige 

anskaffelser 
 
Rådmann vil gi en kort orientering, men denne rapporten vil følges opp som egen sak i 
neste møte.  
 

2. Innkommen/utgående post: 
a. Ingen innkommen/utgående post. 

 
3. Saker behandlet i bystyret: 

a. 12.09.18 sak 091/18 – Skoleturer  
b. 12.09.18 sak 081/18 – Rapport fra selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring 

ved kommunens selskaper  
c. 24.10.18 sak 106/18 – Rutiner for varsling - Oppfølging etter behandling i 

kontrollutvalget 
d. 24.10.18 sak 114/18 – Lillesand kommunes eierstyring 

 
4. Neste møte 04.12.18 kl. 14:00 

a. Prinsipiell sak som sier noe om hvordan man sikrer en god behandling av 
forvaltningsrevisjonsrapporter 

b. PWC Rapport - Internkontroll i Lillesand kommune - Plan- og byggesak, og offentlige 
anskaffelser 

c. Byggesaksgebyrer - Feil og krav om tilbakebetaling 
 
Vedlegg:  

- PWC Rapport - Internkontroll i Lillesand kommune - Plan- og byggesak, og offentlige 
anskaffelser 

 
 

Vedlegg til sak 

Endelig rapport 
internkontroll Lillesand kommune 
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37/18 Eventuelt 16.10.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00086-9 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 16.10.2018 37/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


