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Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
 
Vennesla, 14.10.2018 
 
For 
Leder Bjørn Melbye 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Sekretær for kontrollutvalget  
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38/18 PWC Rapport - Internkontroll i Lillesand kommune - Plan- og 

byggesak, og offentlige anskaffelser 

 
Arkivsak-dok.  18/11967-2 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Lillesand kontrollutvalg 16.10.2018 38/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Denne rapporten er et resultat av arbeidet PwC har gjennomført vedrørende internkontroll i 
Lillesand kommune. PwC sitt arbeid har vært avgrenset til områdene plan- og byggesak og 
offentlige anskaffelser. Oppdraget er gjennomført på oppdrag fra rådmannen i perioden juni-
september 2018. 
 
Kontrollutvalget behandlet i møte 24.04.18 sak 13/18 - Orientering om mulig straffbart forhold 
og videre oppfølging av saken. Under følger utdrag fra vedtaket som 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».  

 

Kontrollutvalget behandlet i møte 05.06.18 sak 21/18 - Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av 
plan- og byggesaksforvaltning – rutiner og praksis i Lillesand kommune. Følgende vedtak ble 
fattet: 
 
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. 

 

I møte 04.09.18 under sak 29/18 (Orientering fra revisjonen – Status for pågående prosjekter) 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. 
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Saksopplysninger: 
Det går frem under rapportens kapittel 1. Mandat og oppdragsforståelse at Lillesand kommune 
har bedt om bistand til å foreta en ekstern vurdering av kommunens internkontrollrutiner på 
plan- og byggesaksområdet, og innen offentlige anskaffelser. Reguleringsplan og byggesak er 
vektlagt (80/20) opp mot offentlige anskaffelser. 
 
Mens Aust-Agder Revisjon IKS gjennomfører parallelt en forvaltningsrevisjon. Oppdraget til 
PwC er avgrenset opp mot Aust-Agder Revisjon IKS sin forvaltningsrevisjon og har hatt fokus 
på utvikling, snarere enn kontroll ved etterlevelse av internkontrollrutinene. 
 
Det går også frem av rapporten at for å sikre forankring av utviklingsarbeidet har det blitt lagt 
opp til en prosessuell tilnærming (workshops) i prosjektet fra PwC sin side. 
 
Det går frem av rapporten at PwC konkluderer med at internkontrollen innen områdene plan, 
byggesak og offentlige anskaffelser har forbedringspunkter, og at deres anbefalinger er 
utarbeidet både på et overordnet nivå, og så langt det har latt seg gjøre på et konkret nivå.  
 
Overordnet 

• Forankring 

• Dokumentasjon 

• Myndighet og ansvar 

• En systematisk tilnærming til internkontroll 

 
Konkrete tiltak 

• Utarbeidelse/rydding i rutiner og retningslinjer 

• System/verktøy 

 
Videre vises det til rapporten for en nærmere beskrivelse av mandat og oppdragsforståelse, 
gjennomføring og funn og vurderinger og anbefalinger.  
 
Kontrollutvalget har invitert rådmann Guri Ulltveit-Moe for å gi en generell orientering med 
bakgrunn i rapporten fra PWC, hvordan rådmann stiller seg til vurderingene og anbefalingene 
som går frem av rapporten og hvordan rådmann vil følge opp anbefalingene. I tillegg til å svare 
på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. I sammen med rådmann møter Enhetsleder 
Hadle Hallingstad. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet gjør oppmerksom på at revisjonens rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og 
byggesaksforvaltning – rutiner og praksis i Lillesand kommune, vil bli behandlet som en egen 
sak i et senere møte.  
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens redegjørelse. 
 
 
Vedlegg:  

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

 
 

Vedlegg til sak 

Endelig rapport 
internkontroll Lillesand kommune

 
 
 


