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Møteinnkalling 

6/18 Godkjenning av møteinnkalling 04.12.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00067-38 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.12.2018 6/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 04.12.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 04.12.18 
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Møteprotokoll 

6/18 Godkjenning av protokoll fra møte 16.10.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00067-39 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.12.2018 6/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 16.10.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 16.10.18 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 16.10.18
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Saker til behandling 

39/18 Oppfølging av selskapskontroll i LIBIR IKS 
 
Arkivsak-dok.  17/13748-10 
Arkivkode.  216  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.12.2018 39/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og avslutter saken. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget i Lillesand behandlet saken i møte 24.04.18 sak 14/18 – Rapport fra 
selskapskontroll i LIBIR IKS utført av Aust-Agder Revisjon IKS. Bystyret i Lillesand behandlet 
saken i sitt møte 20.06.18. Følgende vedtak ble fattet:  
 
Bystyret tar rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS til orientering. Med utgangspunkt i de funn 

som er gjort i denne selskapskontrollen etterkommer bystyret kontrollutvalgets anbefalinger: 
- Påser at selskapet utformer egne etiske retningslinjer i tråd med eierskapsmeldingen, eller sikrer 

at selskapet er kjent med eiernes etiske retningslinjer.  
- Påser at det utformes en rapporteringsrutine fra selskapet, i tråd med kommunens 

eierskapsmeldinger.  

- Vurderer å igangsette eiermøter med LiBiR IKS, noe også selskapet har interesse av.  
- Påse at det utarbeides ny eierskapsmelding da den nåværende vurderes å være utdatert, da den 

er fra 2010. Rapporten oversendes selskapet v/daglig leder og styreleder til orientering.  

 

Bystyret ber rådmann om å gi en samordnet tilbakemelding til kontrollutvalgene innen utgangen 

av oktober 2018 om hvordan anbefalingene er blitt fulgt opp. 

 
Saksopplysninger: 
Formålet med selskapskontrollen var å kartlegge om kommunene forvalter sine eierinteresser 
tilfredsstillende, og om den som utøver kommunenes eierinteresser, utøver myndigheten på den 
måten fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven og ivaretar kommunenes eierinteresser i samsvar 
med bystyrets vedtak og forutsetninger vedrørende forvaltningen av eierinteressene. 
 
Revisjonen har undersøkt følgende problemstillinger: 

1) Er vedtektene i selskapet i samsvar med formålet og politiske vedtak? 
2) Er selskapets organisasjonsform hensiktsmessig i forhold til formålet? 
3) I hvilken grad driver selskapet i samsvar med gjeldende vedtekter, kommunale vedtak og andre 

føringer fra eierkommunene? 
4) Driver selskapet i samsvar med aktuelle lover og regler? 
5) Driver selskapet i tråd med eierkommunenes etiske retningslinjer? 
6) Har selskapet etablert et system og rutiner for å sikre at selskapet drives målrettet og effektivt? 
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7) Hvilke rutiner gjelder for vurdering og godkjenning av selskapets aktiviteter/ prosjekter eller 
endringer av disse? 

8) Blir selskapets aktiviteter, herunder styremøter og representantskap, rapportert i tråd med lover 
og regler? 

 
Notatet som ligger vedlagt er utarbeidet av administrasjonen på bakgrunn av behandlingen av 
selskapskontroll LIBIR IKS i kontrollutvalget i Lillesand. Notatet er oversendt Birkenes 
kommune for uttalelse. Birkenes kommune er enig i konklusjonene i notatet. Kontrollutvalget i 
Birkenes har imidlertid ikke bedt om samme oppfølging av selskapskontrollen som i Lillesand 
kommune. Følgende går frem av notatet:  
 
Etiske retningslinjer 
Lillesand kommunes eierstrategi for LiBiR ber selskapet om å utarbeide egne etiske 

retningslinjer. Styret i LiBiR har drøftet problemstillingen. På bakgrunn av at kommunene har 

ulike etiske retningslinjer, mener styret at det er naturlig at selskapet etablerer sine egne etiske 

retningslinjer. 

 
Rapporteringsrutine 
Rådmannen vil i samarbeid med Birkenes kommune utarbeide egne rapporteringsrutiner for 

LiBiR. 

 

Eiermøter 
Rådmannen vil ta initiativ til regelmessige eiermøter mellom formannskapet og de mest sentrale 

selskapene som kommunen har eierinteresser i. Disse møtene kommer i tillegg til de formelle 

eiermøtene som representantskap eller generalforsamling. 

 

Det kan opplyses om at Bystyret i sitt møte 24. oktober 2018 fikk en orientering fra daglig leder 

om LIBIRs virksomhet. Lillesand kommune og Birkenes kommune gjennomførte eiermøte med 

LIBIR i oktober 2018. 

 

Eierskapsmelding 
Bystyret i Lillesand kommune behandlet i sitt møte 24.10.18 en sak om eierstyring i Lillesand 

kommune med ny eierskapsmelding hvor det er utformet eierstrategier for de spesifikke 

selskapene Lillesand kommune har eierinteresser. 

 

Vedtatt eierstrategi (ref. eierskapsmeldingen): 
Lillesand kommune beholder sine eierinteresser i LiBir. Representantskapet i selskapet bør 

vurdere om organisasjonsstruktur med datterselskaper er hensiktsmessig. 

Bystyrets vedtak i sak 058/18 på bakgrunn av selskapskontroll i LiBir følges opp. Det etableres 

regelmessige eiermøter med selskapet. Det etableres en ny rapporteringsrutine for selskapet i 

samarbeid med Birkenes kommune. Eierkommunene gjennom representantskapet instruerer 

LiBir om å utarbeide egne etiske retningslinjer. Bystyret får en årlig orientering om LiBirs 

virksomhet. 

Lillesand kommune forventer utbytte fra næringsdelen av selskapet. 

 
Det vises for øvrig til notat vedr. oppfølging av selskapskontroll LIBIR IKS som følger vedlagt. 
 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe og økonomisjef John Ånon Jonassen vil redegjøre for saken og 
svare på spørsmål i møtet. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering har rådmann i sin tilbakemelding til kontrollutvalget vist at 
rapportens anbefalinger er fulgt opp. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar rådmannens 
tilbakemelding til orientering og avslutter saken.  
 
 
Vedlegg:  

- Notat vedr. oppfølging av selskapskontroll LIBIR IKS 
 
 

Vedlegg til sak 

Notat - Oppfølging 
av selskapskontroll LiBiR 
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40/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for 
kompensasjon fra staten 
 
Arkivsak-dok.  18/12523-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.12.2018 40/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Helt siden media (ref. VG 14.10.18) i begynnelsen av oktober avslørte at tre brødre uten å vite 
om det var registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune, har det vært søkelys 
på hvordan systemet med registrering av psykisk utviklingshemmede fungerer. Og mange har 
spurt seg: Har dette skjedd i andre kommuner også? I tillegg har det kommet fram at noen 
kommuner har kjøpt bistand fra konsulenter i arbeidet med å registrere psykisk 
utviklingshemmede i kommunen. 
 
I kontrollutvalgets møte 16.10.18 sak 37/18 (Eventuelt) kom det frem at Jon Røthe (AP) ønsker 
med bakgrunn i «Tolgasaken» en sak som belyser status for Lillesand kommune (Kommunenes 
registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten). 
Kontrollutvalget for øvrig gav sin tilslutning til dette og det er bakgrunnen for saken.  
 
Saksopplysninger: 
Som følge av Tolga-saken har flere kontroll- og tilsynsaktører kommet på banen, og regjeringen 
har bedt om en helhetlig gjennomgang av alle deler av den såkalte Tolga-saken. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) har fått en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hedmark, hvor 
de har anbefalt en uhildet gjennomgang av saken. Det har resultert i at det er de etablerte 
tilsynsmyndighetene som nå skal gå gjennom saken. Det betyr at Helsetilsynet, Statens 
sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland går gjennom de ulike delene av saken. 
Fylkesmannen i Hordaland har i denne forbindelse fått i oppgave å koordinere en helhetlig 
gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen i saken. Fylkesmannen i Hedmark skal 
gjennomføre en lovlighetskontroll av Tolga kommunes avgjørelser. Helsedirektoratet skal på sin 
side gjennomgå rapporteringsrutinene for registreringen. 
 
Fylkesmannen skal i tillegg gjennomføre stikkprøver i andre kommuner. KS-leder Gunn Marit 
Helgesen har i denne forbindelse uttalt til Kommunal Rapport 22.10.18 at KS har gjennomført 
stikkprøver i kommuner som har hatt stor økning i antall psykisk utviklingshemmede. Det ser ut 
til å være naturlige forklaringer på den økningen. Ut fra det de vet i dag er det derfor ikke grunn 
til å tro at dette er et omfattende problem. 
 
Antall personer med psykisk utviklingshemming som er 16 år eller eldre er et kriterium som 
inngår i inntektssystemet, som avgjør hva den enkelte kommune får i rammetilskudd fra staten. 
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Kommunene innrapporterer selv via Altinn antall personer til helsedirektoratet, som forestår 
innsamlingen på vegne av KMD. 
 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har også vært i møte med kommunal- og 
moderniseringsminister Monica Mæland, der de la fram deres syn på hvordan systemet fungerer. 
Hovedkonklusjonen til NKRF er at systemet ikke er komplisert, og at det ikke er vanskelig å 
gjøre dette på en riktig måte. Likevel vil NKRF se på opplegget og komme med innspill til 
forbedringer i det arbeidet som gjøres nå. 
 
Ett av spørsmålene som har dukket opp i forbindelse med Tolga-saken er revisors ansvar, og det 
igjen er relevant for kontrollutvalget å kjenne til med tanke på påseansvaret kontrollutvalget har 
ovenfor revisor ref. Kontrollutvalgsforskriften § 4. Revisors ansvar begrenses til å sjekke at 
kriteriene fra Helsedirektoratets rundskriv (Rundskriv IS-3/2018) er oppfylt. Det er kommunen 
som har det øverste ansvaret for at de registreringer som sendes inn til Helsedirektoratet er 
korrekte, og at ingen blir registrert som psykisk utviklingshemmede uten å ha fått en slik 
diagnose av kvalifisert personell. I sitt attestasjonsarbeid sjekker revisor at de registreringer 
kommunen har gjort, er i henhold til kriterier fastsatt i rundskriv fra Helsedirektoratet. Et av 
disse kriteriene er at det skal foreligge en diagnose. Men revisorer er ikke leger, og de kan ikke – 
og skal ikke – gå inn i selve diagnosene og vurdere dem. Det er helsevesenets ansvar.  
 
Rundskriv IS-3/2018 har satt følgende kriterier for utregning av rammetildeling i 
inntektssystemet mht. personer med psykisk utviklingshemming: 
 
1. a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming eller Downs syndrom, eller  

 
b) har ein diagnostisert sjeldan tilstand/kromosomlidelse som medfører psykisk utviklingshemming (dei 
vanlegaste er Retts syndrom, Angelmans syndrom, Cri du Chat syndrom og Cornelia de Langes 

syndrom), eller  
 

c) har skriftleg stadfesting frå lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommande oppfyller 
diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming, slik desse går fram av diagnosekode F70-F79 i ICD-10 
og diagnosekode P85 i IPCP-2  

 
2. er fylt 16 år pr. 1.1.2018  

 
3. pr. 1.1.2018 har vedtak om tenester etter helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd nr. 6, herunder 
BPA etter § 3-8, eller får omsorg av ein person som er tildelt avlastning eller omsorgsstønad for dette 

etter helse- og omsorgstenestelova § 3-6 nr. 2 eller 3  
 

Unntak: 
Kommunen skal ikkje registrere personar som:  
a. bur i ein av Landsbystiftelsen sine bukollektiv eller landsbyar  

b. personar som det vert gitt vertskommunetilskot for; sjå oversikt over kommunar som får 
vertskommunetilskot i vedlegg nr. 1»  

 
Kommunene registrerer tallet selv inne i Altinn. Når det gjelder kontroll står det følgende: 
 
«Kontroll av registrering  

Kommunen har sjølv ansvaret for at registreringa er korrekt. Kommunens revisor skal 

kontrollere at registreringa er gjort slik det står i rundskrivet. Revisor og rådmann signerer på 

skjemaet vedlegg 2 til rundskrivet. Skjemaet skal oppbevarast i kommunen for evt. seinare 

kontroll.» 
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For å sikre at kommunen etterkommer de føringene som gis i Rundskriv IS-3/2018 og følger 
kriteriene for utregning av rammetildeling i inntektssystemet mht. personer med psykisk 
utviklingshemming, har kontrollutvalget invitert rådmann Guri Ulltveit-Moe til møte for å 
redegjøre for saken. Kontrollutvalget har bedt om en redegjørelse for følgende punkter: 

- Status for Lillesand kommune – Hvor mange med diagnosen psykisk utviklingshemmede er 
registret i 2017? 

- Hvilke kvalitetssikrings- og godkjenningsrutiner ligger til grunn for utbetalingsanmodningen til 
Helsedirektoratet; som godkjennes av rådmann og revisor?  

- Har kommunen kontrollrutiner for å sikre seg at de har korrekte vedtak – i så fall hvilke? 
- Kjenner rådmann til konkrete brudd på regelverket og/eller god forvaltningspraksis? 
- Har kommunen kjøpt bistand fra konsulenter i arbeidet med å registrere psykisk 

utviklingshemmede? 
 
I tillegg vises det til orientering til kontrollutvalget om ordningen med rapportering av antall personer 
med psykisk utviklingshemming i kommunen utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS. De vil også kunne 
svare på spørsmål i møte.  
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering ivaretar kontrollutvalget sin kontrolloppgave ved å rette fokus på 
kommunens registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra 
staten, og ved å stille spørsmål til hvilke kvalitetssikrings- og godkjenningsrutiner som ligger til 
grunn for utbetalingsanmodningen til Helsedirektoratet (som godkjennes av rådmann og revisor). 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens redegjørelse.  
 
 
Vedlegg:  

- Orientering til kontrollutvalget om ordningen med rapportering av antall personer med psykisk 
utviklingshemming i kommunen 

- Rundskriv IS-3/2018 
- Vedlegg til rundskriv IS-3/2018 

 
 

Vedlegg til sak 

ORIENTERING TIL 
KONTROLLUTVALGET OM ORDNINGEN MED RAPPORTERING AV ANTALL PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING I KOMMUNEN 

Rundskriv IS-3-2018

 

Vedlegg 2 til 
rundskriv IS-3-2018  
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41/18 Ulovlig praksis ved fakturering av tilknytningsgebyr i enkelte 
seksjoneringssaker 
 
Arkivsak-dok.  18/12599-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.12.2018 41/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Det er blitt kjent gjennom media at det har forekommet eksempler på ulovlig praksis ved 
fakturering av tilknytningsgebyr i enkelte seksjoneringssaker.  
 
Som følge av dette har kontrollutvalgets leder bedt sekretariatet om å utarbeide en sak som 
beskriver hva som er fakta i saken og hvilke konsekvenser dette har for kommunen.  
 
Saksopplysninger: 
For å svare på denne bestillingen har det vært nødvendig for sekretariatet å innhente informasjon 
fra rådmann. Sekretariatet har i den forbindelse mottatt et notat fra administrasjonen 13.11.18, og 
denne informasjonen er grunnlaget for saken.  
 
Sekretariatet har fått opplyst at i anledning behandling av en klage på en faktura om 
tilknytningsgebyr har Lillesand kommune blitt oppmerksom på at kommunen i noen tilfeller har 
utøvd praksis som er i strid med lovverket.  
 
Videre har administrasjonen opplyst at det gjelder saker hvor eiendom uten utvidelse av areal og 
bygningsmessige endringer har blitt seksjonert og hvor kommunen har sendt ut nytt krav om 
gebyr for tilknytning til kommunale ledninger i etterkant av seksjoneringen. Det er en 
forutsetning at aktuelle eiendommer allerede har betalt tilknytningsgebyr ved 
førstegangsoppføring av bygning på eiendom / førstegangs tilknytning til kommunale ledninger 
og at det foreligger ingen bygningsmessige endringer i forhold til det som forelå på 
tilknytningstidspunktet. Lillesand kommune har i disse tilfellene ikke hatt hjemmel til å fakturere 
nytt tilknytningsgebyr. 
 
Reglementet 
Etter lov av 16. mars 2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 er eieren pliktig til å 
betale vann- og avløpsgebyr til kommunen når en fast eiendom har tilknytning til kommunal 
vann- og avløpsledninger, enten direkte eller gjennom privat fellesledning. I § 4 første ledd, 
fremkommer det at det skal være et engangsgebyr for tilknytning. I forurensningsforskriften § 
16-3 er det gitt nærmere regler om tilknytningsgebyret. Her er det fastsatt at gebyrkrav for 
tilknytning oppstår ved bebyggelse eller tilknytning. I tillegg er det særskilt bestemt at det kan 
ilegges tilleggsgebyr hvor arealet utvides gjennom tilbygg eller påbygg. I Norsk lovkommentar, 
note 28 til § 4 i loven om kommunale vass- og avløpsanlegg er det uttalt at det ikke kan kreves 
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nytt gebyr ved bruksendring eller ominnredning av bygningsareal som forelå på 
tilknytningstidspunktet, men at det kan kreves tillegg i gebyret ved tilbygg eller påbygg som 
utvider bygningsarealet: 
 
«Siden tilknytningsgebyret er et engangsgebyr, kan ikke kommunen kreve nytt gebyr ved 

bruksendring eller ominnredning av bygningsareal som forelå på tilknytningstidspunktet. Det 

kan imidlertid kreves tillegg i gebyret ved tilbygg eller påbygg som utvider bygningsarealet. 

Kommunen kan bestemme at tilleggsgebyret bare skal betales når utvidelsen utgjør et visst 

minsteareal, jf. forskriften § 16-1. Dersom det er betalt tilknytningsgebyr for en bolig som senere 

seksjoneres, kan det ikke senere kreves nytt tilknytningsgebyr for den enkelte boenhet.» 

 

Videre har administrasjonen i deres notat trukket frem ytterligere av siste års rettspraksis som 
bekrefter at det er feil praksis.  
 
Borgarting lagmannsrett i dom av 28. februar 2017, LB-2016-55716: 
«Lagmannsretten forkastet Hvaler kommunes anke i sak om tilknytningsgebyr for vann og avløp. 

Retten kom til at det ikke var hjemmel for å innkreve nytt tilknytningsgebyr etter seksjonering av 

eiendommen uten at det var skjedd bygningsmessige endringer. Kommunens forskrifter på dette 

punkt var i strid med det sentrale regelverket - lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og 

rammeforskriftene, kapittel 16 i forurensningsforskriften.» 
 
Fredrikstad tingrett i dom av 28 desember 2015, TFRED-2015-109065: 
«Om den avgiftspliktige på et senere tidspunkt velger å endre bruken kan det ikke kreves ny 

tilknytningsavgift. Dette vil være en aktuell problemstilling f.eks. i tilfeller hvor eieren av en 

bygning etter at tilknytningsavgiften er betalt velger å seksjonere ut bygningen i flere 

boligenheter. Kommunen kan da ikke kreve inn ny tilknytningsavgift for hver enkelt seksjon, selv 

om den enkelte seksjon isolert sett i utgangspunktet er et selvstendig avgiftsobjekt.» 

 
Ordlyden i kommunens lokale forskrift for vann- og avløpsgebyrer gir klart uttrykk for at det 
dreier seg om et gebyr som skal betales en gang, nemlig når eiendommen knytter seg til 
kommunens ledningsnett første gang. Referanse gis til § 5 annet, tredje og fjerde ledd: 
 
«Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på 

eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Engangsgebyret skal være 

differensiert etter utvendig diameter på abonnentens stikkledning. Gebyret betales ved første 

gangs tilknytning. Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av 

gebyrregulativet.» 

 
Håndtering av ulovlig praksis 
Sekretariatet har fått opplyst av administrasjonen at Lillesand kommune i noen år har 
gjennomført en praksis som er i strid med både lokal forskrift og sentralt regelverk. Forklaringen 
er at kommunen har sett på hver nyopprettede seksjon som et selvstendig avgiftsobjekt; noe som 
viser seg å være en feiltolkning av lovverket. Videre har administrasjonen gjort oppmerksom på 
at foreløpige stikkprøver tyder på at dette er en praksis som ble innført etter år 2010. Kommunen 
vil foreta en systematisk gjennomgang av alle seksjoneringssaker fra i dag og 10 år tilbake i tid. 
Alle aktuelle som har blitt fakturert på feil grunnlag vil bli tilskrevet og varslet. Kommunen vil 
deretter gjennomføre tilbakebetaling etter gjeldende regelverk. 
 
Rådmann er invitert til møte for å redegjøre for saken og svare på eventuelle spørsmål i fra 
utvalgets medlemmer. I rådmannens sted møter enhetsleder teknisk forvaltning Hadle 
Hallingstad.  
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Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har utarbeidet denne saken med bakgrunn i en skriftlig tilbakemelding fra 
administrasjonen, hvor de har redegjort for at det har vært noen eksempler på ulovlig praksis ved 
fakturering av tilknytningsgebyr i enkelte seksjoneringssaker, og hvordan dette håndteres videre. 
 
Med bakgrunn i den informasjonen som sekretariatet har fått forelagt, så synes det som om at 
rådmann har tatt tak i den ulovlige praksisen og vil se til at dette vil bli rettet opp. Sekretariatet 
kan ikke se at det skal være nødvendig å iverksette ytterligere kontrolltiltak og anbefaler derfor 
at kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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42/18 Oppfølging av selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring ved 
kommunens selskaper 
 
Arkivsak-dok.  17/15778-14 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.12.2018 42/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og avslutter saken. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget i Lillesand behandlet saken i møte 05.06.18 sak 22/18 – Rapport fra 
selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens selskaper utført av Aust-
Agder Revisjon IKS. Bystyret i Lillesand behandlet saken i sitt møte 12.09.18 og vedtok 
innstilling fra kontrollutvalget. 
Rådmannen viser til at bystyret behandlet sak om Lillesand kommunes eierstyring og 
eierskapsmelding 24.10.18.  
 
Saksopplysninger: 
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.  
 
Rådmann har utarbeidet en skriftlig tilbakemelding vedrørende oppfølging av sak om 
«Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens selskaper». I denne tilbakemeldingen vises 
det til bystyrets vedtak i fra møte 24.10.18, hvor følgende fremgår:  

1. Lillesand kommunes styring av eierinteresser i heleide og deleide selskaper bygger på 
prinsippene i gjeldende eiermelding fra 2011 og KS anbefaling om eierstyring som omtalt i denne 

saken. 
 

2. Bystyret ber administrasjonen om å følge opp anbefalingene fra revisjonen i sak selskapskontroll 
eierstyring. 

3. Bystyret vedtar eierstrategiene for de enkelte selskapene som omtalt i denne saken. 

 
4. Kokkenes Utvikling AS, Ankerfestet AS og Lillesand Dovre utvikling AS søkes avviklet så snart 

dette er praktisk mulig. Kostnader knyttet til avvikling innarbeides i økonomiplan 2019 – 2022. 
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5. Bystyret slutter seg til prinsippet om rådmann, kommunalsjefer, enhetsledere og ordfører ikke bør 

sitte i styrer i selskaper hvor kommunen har sentrale eierinteresser. Valg av nye styremedlemmer 
skjer gradvis i forbindelse med generalforsamlinger/representantskapsmøter i de aktuelle 

selskapene etter kommunevalget i 2019. 

 
6. Bystyret tar vedlagte eierskapsmelding for 2018 til orientering. 

 
7. Lillesand kommune vil gjennom sin eierstyring arbeide for at selskaper med egne ansatte har 

tariffavtaler. 

 
8. Punkt 6 om prinsipper endres til: Styrene bør tilstrebe minst 50% kvinner. 

 
9. Punkt 13, endring: Det skal etableres tydelige krav til virksomhetene i forhold til likebehandling 

av eierne, styrets arbeid og etiske retningslinjer. Virksomhetene skal ta et aktivt samfunns- og 
miljøansvar. 

 
10. På side 17 om LINA legges til følgende under konklusjon: Bystyret ber LINA konsentrere seg om 

selskapets hovedformål og unngå nye investeringer i fritidseiendommer. 

 
11. Når kommunen oppretter nye aksjeselskap, skal bystyret vedta et tydelig mandat og formål for 

selskapet. Når formålet er oppfylt eller mandatet trenger endringer, skal bystyret gjøre disse 
endringene eller vedta å avvikle selskapet. 

 
12. Kommunale virksomheter skal tilstrebe lik praktisering til offentlig forvaltning i form av krav til 

arkivering og åpen og opplyst offentlig samtale. 

 

Videre redegjør tilbakemeldingen nærmere for rådmannens oppfølging av anbefalingene knyttet 
til eierskapsmelding, formaliserte oppfølgingsrutiner og representasjon (se vedlagt 
tilbakemelding). 
 
Det går videre frem av tilbakemeldingen at rådmann konkluderer med at rådmannen er enig i 
revisjonens anbefalinger om eierstyring og har i sak om eierstyring forsøkt å imøtekomme 
anbefalingene i størst mulig grad. Videre arbeid er å følge opp eierstrategiene gjennom en tettere 
styringsdialog med selskapene, opplæring av nye politikere etter valget i 2019 og gjennomføring 
av prinsippet for styrepresentasjon ved en gradvis utskiftning etter valget i 2019. 
 
Det vises for øvrig til rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av sak om «Overordnet 
eierskap og eierstyring ved kommunens selskaper» som følger vedlagt. 
 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe og økonomisjef John Ånon Jonassen vil redegjøre for saken og 
svare på spørsmål i møtet. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering har rådmann i sin tilbakemelding til kontrollutvalget vist at 
rapportens anbefalinger er fulgt opp. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar rådmannens 
tilbakemelding til orientering og avslutter saken. 
 
Vedlegg:  

- Oppfølging av sak om «Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens selskaper» som 
følger vedlagt. 

- Sak om eierstyring 
- Eierskapsmelding 2018 

 
 

Vedlegg til sak 

Oppfølging av sak 
om Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens selskaper 

Lillesand 
kommunes eierskapsmelding 2018 - oppdatert med vedtak 

Lillesand 
kommunes eierstyring 
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43/18 Orientering - Rådmanns forslag til budsjett for 2019 Lillesand 
kommune og økonomiplan 2019-2022 
 
Arkivsak-dok.  18/12598-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.12.2018 43/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal ikke behandle forslag til budsjett verken fra rådmannen eller 
formannskapet, men har selvstendig innstillingsrett overfor kommunestyret når det gjelder den 
delen av budsjettet som gjelder kontroll, tilsyn og revisjon. Dette har kontrollutvalget oversendt 
til kommunen, og det skal følge budsjettsaken via formannskapet til bystyret. 
 
Det har likevel stor verdi for kontrollutvalget å få en orientering om hvordan rådmanns forslag til 
budsjett for 2019 er for kommunen, som et ledd i kontrollutvalgets ansvar for å påse at det føres 
kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 
vedtak, jf. Kommuneloven § 77 4. 
 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe og økonomisjef John Ånon Jonassen vil orientere om rådmannens 
forslag til budsjett for 2019 Lillesand kommune og økonomiplan 2019-2022 i møtet. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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44/18 Kontrollutvalgets rolle i forvaltningsrevisjonsprosessen 
 
Arkivsak-dok.  18/12833-1 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.12.2018 44/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger som går frem av saken og tar saken til 
orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Under eventuelt (sak 31/18) i møte 04.09.18 fremsatte kontrollutvalgsmedlem Lars Gunnar Nag 
(H) 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 ba om en slik sak til 
kontrollutvalgets møte 04.12.18. 
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalgets oppgaver er beskrevet i kommuneloven § 77 og i forskrift om kontrollutvalg. 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en 

betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske 

forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon) 
(kommuneloven § 77 nr. 4). 
 
I dette ligger det at kontrollutvalget har ansvar for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon. 
Selv om det er revisor som gjennomfører forvaltningsrevisjonene, har kontrollutvalget en sentral 
rolle gjennom hele forvaltningsrevisjonsprosessen. Fasene i et forvaltningsrevisjonsprosjekt, sett 
fra kontrollutvalgets ståsted, vil være:  

1. bestilling og valg av tema, formål og problemstillinger 
2. holde seg orientert underveis 
3. mottak og behandling av forvaltningsrevisjonsrapport 
4. rapportering til bystyret 
5. oppfølging av vedtak 

 
Revisor utfører forvaltningsrevisjoner på vegne av kontrollutvalget, og er ansvarlig for at 
gjennomføringen er i samsvar med regelverk og standard for forvaltningsrevisjon. NKRF har 
utarbeidet en norsk standard for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, RSK 001, som angir hva 
som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. I revisjonsprosessen er det viktig 
med en god dialog mellom kontrollutvalget og revisor. Figuren under viser kontrollutvalgets og 
revisjonens oppgaver i en forvaltningsrevisjon.  
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Bestilling 
Bestilling av en forvaltningsrevisjon skal ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget 
kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet risiko til, hvor de vil gjennomføre et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke er en del av planen for forvaltningsrevisjon. For å kunne bestille 
en forvaltningsrevisjon må kontrollutvalget ha tilgjengelige budsjettmidler. Hvis ikke utvalget har midler, 
kan det be bystyret om ekstra bevilgning. Bystyret kan også bestille en forvaltningsrevisjon. 
 
Det er ved bestillingen av det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjektet at kontrollutvalget har størst 
innflytelse på problemstillingene som skal undersøkes, og dermed hva prosjektet skal gi svar på. Det er 
derfor viktig at utvalget bruker tid på bestillingsprosessen, for å sikre at prosjektet gjennomføres i 
samsvar med kontrollutvalgets ønsker.  
 
Den overordnede analysen som danner grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon vil normalt være 
avgjørende for hva som blir hovedfokus i de enkelte prosjektene, og hvilke undersøkelsesperspektiver 
som skal legges til grunn. En forvaltningsrevisjon om rusomsorg i en kommune kan for eksempel ha et 
organisasjonsperspektiv, regeletterlevelsesperspektiv eller brukerperspektiv. Ofte vil det være fornuftig å 
kombinere flere perspektiver i en og samme undersøkelse. Perspektivene vil komme til uttrykk gjennom 
problemstillingene.  
 
Et vanlig forløp ved bestilling av en forvaltningsrevisjon er at utvalget drøfter bakgrunn for prosjektet, 
prosjektets formål og mulige problemstillinger. Dette danner grunnlag for å be revisor utarbeide en 
prosjektplan. Det er en fordel at revisjonen er til stede ved bestilling av prosjektet, slik at revisor får 
formidlet kontrollutvalgets intensjoner med prosjektet. 
 
Prosjektplanen som revisor utarbeider, operasjonaliserer kontrollutvalgets innspill til formål og 
problemstillinger. Det er også viktig at det framgår hvilke kriterier revisjonen vil legge til grunn, 
metodebruk og planlagt tids- og ressursforbruk. Da vil kontrollutvalget ha et grunnlag for å vurdere 
ressursinnsats i forhold til prosjektgjennomføring. 
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Prosjektplanen sendes til sekretariatet, som påser at prosjektplanen er i samsvar med kontrollutvalgets 
bestilling. Kontrollutvalget behandler prosjektplanen, og kan godkjenne den med eller uten endringer. 
Dersom utvalget ønsker vesentlige endringer i prosjektplanen som er framlagt, vil det være naturlig å be 
revisor om å utarbeide en revidert plan, som kan behandles på etterfølgende møte. Dersom dette medfører 
store forsinkelser, kan kontrollutvalget gi kontrollutvalgsleder, eventuelt i samarbeid med 
kontrollutvalgssekretæren, fullmakt til å godkjenne den reviderte planen. 
 
Problemstillinger 
I bestillingsprosessen må utvalget legge spesiell vekt på utformingen av prosjektets problemstillinger. 
Problemstillingene danner i stor grad rammen for datainnsamling, analyseperspektiv og hvilke resultat 
undersøkelsen kan komme fram til. Før bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt, er det viktig at 
kontrollutvalget vurderer om problemstillingene er godt formulert, og om de er i samsvar med utvalgets 
intensjoner for undersøkelsen. 
 
Problemstillinger vil som regel være formulert som spørsmål. Detaljeringsgraden i problemstillingene kan 
variere. Svært detaljerte problemstillinger vil gjerne gi svar som er knyttet til et svært avgrenset område, 
mens svært vide problemstillinger kan bidra til at undersøkelsen ikke blir tilstrekkelig målrettet og 
fokusert. Antall problemstillinger i en forvaltningsrevisjon kan også variere. Dersom antallet 
problemstillinger blir svært omfattende, kan det være fornuftig å vurdere om undersøkelsen bør avgrenses 
eller deles opp i flere mindre prosjekter. Bruk av hovedproblemstillinger med underproblemstillinger kan 
være en måte å kombinere bredde i undersøkelsen, med å gå i dybden på noen sentrale områder. Viktige 
områder kan for eksempel være knyttet til spesifikke krav i regelverk, vedtak eller målsetninger. 
 
I et forvaltningsrevisjonsprosjekt kan en gjerne kombinere ulike typer problemstillinger, slik at svarene 
gir et helhetlig bilde av det problemfeltet som blir undersøkt. Det kan for eksempel være interessant å 
undersøke både om et avvik forekommer, hva som er årsaker til dette og hvilke konsekvenser og 
eventuelle virkninger avvikene har. 
 
Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk og i samsvar med 
etablerte og anerkjente standarder på området. Standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001, er basert på 
internasjonale prinsipper og standarder, og er tilpasset norsk lov. Selv om kravene som stilles i standarden 
er rettet mot revisor, vil det være nyttig om kontrollutvalget gjør seg kjent med standarden for å vite 
hvilke krav som stilles til revisjonen ved utførelse av forvaltningsrevisjoner.  
 
Holde seg orientert underveis 
Etter at prosjektet er bestilt og fram til levering av ferdig rapport, er det viktig at kontrollutvalget holder 
seg informert om status på prosjektet. Standard for forvaltningsrevisjon stiller ikke noen konkrete krav til 
form og innhold i en slik rapportering, utover at det bør være en god kommunikasjon mellom revisor og 
kontrollutvalg (bestiller). Hyppighet og form på rapportering underveis i prosjektperioden, kan avtales 
mellom revisor og kontrollutvalg, med utgangspunkt i hva som er kontrollutvalgets behov og ønsker. 
Faktorer som kan være av betydning i denne sammenheng er prosjektets omfang og utstrekning i tid. 
Andre forhold av betydning kan være kontrollutvalgets møtefrekvens og utvalgets erfaring med 
forvaltningsrevisjon og/eller utvalgets samarbeid med den revisjonsenheten som gjennomfører 
undersøkelsen. 
 
For prosjekter som løper over lengre tid, kan det være naturlig at revisjonen underveis rapporterer status 
på prosjektet i kontrollutvalgets møter i prosjektperioden. Rapporteringer kan bidra til at partene får 
avklart hvorvidt utførelsen av undersøkelsen er i samsvar med kontrollutvalgets intensjoner, og om 
framdriften i prosjektet er tilfredsstillende. 
 



 

 21  

Forvaltningsrevisjon er en dynamisk prosess der nye funn kan gjøre det naturlig å foreta 
justeringer i problemstillinger, revisjonskriterier eller metode for datainnsamling. For revisjonen 
kan møter med kontrollutvalget i prosjektperioden være en anledning til å få diskutert eventuelle 
forslag til justeringer av opprinnelig prosjektplan. Det kan være nyttig om kontrollutvalget og 
revisjonen, i forkant av prosjektgjennomføringen, avklarer hvem revisjonen skal kontakte 
dersom det oppstår uforutsette hendelser. Mindre justeringer av prosjektplanen kan for eksempel 
avklares med sekretariatet. 
 
Mottak og behandling av revisjonsrapport 
Ferdig forvaltningsrevisjonsrapport oversendes kontrollutvalgsekretariatet. Sekretariatet skal forberede 
saken, påse at rapporten er i samsvar med utvalgets bestilling og legge fram rapporten for behandling i 
kontrollutvalget. 
 
Hvordan kan kontrollutvalget vurdere kvaliteten på en forvaltningsrevisjonsrapport? 

• Rapporten skal være i samsvar med bestilling eller etter avtale. 
• Det skal være sammenheng mellom problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og 

konklusjoner og forslag til tiltak. 
• Det skal gå klart frem hva som er data og hva som er revisors vurderinger. 
• Det må fremgå tydelig hvilke avvik revisjonen har avdekket og hvordan disse vurderes i forhold 

til revisjonskriteriene. 
• Følgende momenter skal være dekket i rapporten: 

o bakgrunn for prosjektet/bestilling 
o problemstilling(er) 
o metode 
o revisjonskriterier 
o data 
o vurderinger 
o konklusjon med eventuelle anbefalinger 
o oversikt over sentrale dokumenter og litteratur 
o administrasjonssjefens kommentarer skal fremgå av rapporten 

 
Det er en fordel om forvaltningsrevisjonsrapporter skrives i et lett tilgjengelig språk, uten bruk av for 
mange faguttrykk. Der revisor finner det nødvendig å benytte faguttrykk, kan det være hensiktsmessig å 
inkludere en ordforklaring innledningsvis i rapporten. Det kan også hjelpe leseren dersom lengre 
rapporter starter med et sammendrag. Sammendraget må gi en balansert framstilling av vurderingene som 
blir presentert i rapporten. 
 
Det framgår av standarden at forvaltningsrevisjonsrapporter skal ha et klart skille mellom data og revisors 
vurderinger. I rapporten skal revisor peke på forbedringsmuligheter og gi anbefalinger om hvordan disse 
kan oppnås. Gode anbefalinger øker forvaltningsrevisjonens nytteverdi. Anbefalinger må ikke formuleres 
som pålegg til administrasjonen, og revisor skal være varsom med å gi anbefalinger i form av detaljerte 
løsninger. 
 
Årsaken til at anbefalinger ikke skal formuleres som pålegg, er at revisor ikke har instruksjonsmyndighet 
overfor kommunens administrasjon. Det er også slik at administrasjonen på selvstendig grunnlag må 
vurdere hvilke tiltak som vil være mest hensiktsmessige å iverksette, og som vil ha best effekt. Det er opp 
til bystyret å be administrasjonen om å gjennomføre de anbefalte tiltakene. En annen årsak til at revisor 
må være varsom med å gi svært spesifikke anbefalinger, er at revisor må ivareta sin uavhengighet og ikke 
komme i en situasjon der revisor i neste omgang må revidere egne anbefalinger. 
 
Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av 
rapporten. Administrasjonssjefens kommentarer skal framgå av rapporten, jf. revisjonsforskriften § 8. 
 



 

 22  

Det er sekretariatet som utarbeider saksframlegg ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter i 
kontrollutvalget. Saksframstillingens form bør utvikles i samarbeid mellom utvalg og sekretariat. Det 
varierer i hvilken grad sekretariatet legger inn egne vurderinger av rapportenes innhold og kvalitet i 
saksframstillingen, og hvordan forslag til vedtak formuleres. Rapporten er revisors arbeid, men 
sekretariatet kan komme med sine kommentarer i saksframstillingen. 
 
Revisor skal fortløpende rapportere til kontrollutvalget om gjennomførte forvaltningsrevisjoner, se 
revisjonsforskriften § 8. I tillegg til å levere en skriftlig rapport, er det en fordel om revisor presenterer og 
gjennomgår rapporten i forbindelse med utvalgets behandling. Revisor bør også stille seg tilgjengelig for 
spørsmål om rapportens innhold. 
 
Kontrollutvalgets vedtak ved behandling av rapporten er normalt identisk med innstillingen til vedtak i 
bystyret. Kontrollutvalgets vedtak er ofte basert på revisors anbefalinger i rapporten. 
 
I sin innstilling til bystyret kan kontrollutvalget inkludere en formulering om tidsfrist for når 
administrasjonen skal redegjøre for oppfølgingen av bystyrets vedtak. Dersom en slik formulering blir 
vedtatt i bystyret, kan dette lette utvalgets arbeid med oppfølging av rapporten. 
 
Rapportering til bystyret 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til bystyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og 
resultatene av disse. Det er viktig at forvaltningsrevisjonsrapporter fortløpende videreformidles til 
bystyret. Dersom dette ikke gjøres, kan resultatet rapporteres særskilt i årsmeldingen. Det er 
kontrollutvalget som vurderer nærmere når og hvordan slik rapportering skal skje. Bystyret kan også 
fastsette nærmere bestemmelser om rapportering. Rask rapportering til bystyret vil ivareta hensyn til 
innholdets aktualitet, de folkevalgtes informasjonsbehov, og behovet for å iverksette forbedringstiltak. 
 
Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møteplikt i bystyret når saker som har 
tilknytning til revisors oppdrag skal behandles. Dette gjelder ved framleggelse av årsregnskaper, 
forvaltningsrevisjonsrapporter, selskapskontrollrapporter og andre utredninger som kontrollutvalget har 
bestilt fra revisor. 
 
I forkant av bystyremøtet er det en fordel om kontrollutvalget avklarer roller og oppgaver med revisor i 
forbindelse med framleggelse av rapporten. Dette gjelder både hvem som eventuelt skal presentere 
rapporten og hvem som skal svare på hvilke spørsmål fra bystyret. 
 
Framleggelse av rapport i bystyret er en synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid. Det kan være nyttig for 
bystyret om kontrollutvalget innleder behandlingen av rapporten med en kort presentasjon av 
hovedfunnene i rapporten. Forvaltningsrevisjonsrapporter kan være både lange og komplekse, og 
bystyrerepresentantene vil ofte ikke ha anledning til å sette seg tilstrekkelig inn i rapporten. En slik 
presentasjon må avklares med ordføreren i forkant av bystyremøtet. 
 
Ved spørsmål i bystyret, bør hovedregelen være at kontrollutvalgsleder svarer på vegne av 
kontrollutvalget. Unntaket er når spørsmål er knyttet til selve gjennomføringen av undersøkelsen, og 
hvordan revisor har kommet fram til rapportens konklusjon. 
 
Oppfølging av vedtak 
Det er bystyret som fastsetter hvordan kontrollutvalgets rapport skal følges opp. Kontrollutvalget skal 
rapportere til bystyret hvordan bystyrets vedtak og merknader blir fulgt opp. 
 
Kontrollutvalget skal påse at bystyrets vedtak i tilknytning til gjennomførte forvaltningsrevisjoner, følges 
opp. Kontrollutvalgets ansvar for oppfølging er både rettet mot administrasjonen og andre folkevalgte 
organ. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til bystyret om hvordan bystyrets merknader til 
forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt fulgt opp. I tillegg skal det rapporteres om tidligere saker som etter 
utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Dette gjøres vanligvis i 
kontrollutvalgets årsmelding. 
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For kommunen kan de anbefalinger, vurderinger og den bakgrunnsinformasjon forvaltningsrevisjoner gir, 
være en kilde til ny kunnskap om områder i kommunen. Dette kan bidra til utvikling av tjenestetilbud, 
arbeidsformer og internkontroll. For at forvaltningsrevisjonsrapportene skal gi læringseffekt, er det 
sentralt at kontrollutvalget legger til rette for en konstruktiv dialog og god samhandling med 
administrasjonen. I oppfølgingen av forvaltningsrevisjoner er det viktig å legge vekt på mulighetene for 
forbedring og utvikling. Dette vil bidra til bedre måloppnåelse og økt kvalitet på tjenestene. 
 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Slik sekretariatet ser det er behovet for å tydeliggjøre kontrollutvalgets oppgaver i 
forvaltningsrevisjonsprosessen størst knyttet til behandling av revisjonsrapporten. Det er i denne 
fasen av prosessen at det har oppstått uklarheter og spørsmål i forhold til kontrollutvalgets rolle 
og oppgaver.  
 
Etter sekretariatets vurdering begrenser kontrollutvalgets oppgaver seg til å prioritere hvilke 
prosjekter som skal gjennomføres, bestille og godkjenne prosjektplaner, samt følge opp og 
saksbehandle prosjektene. Mens revisors oppgaver er knyttet til utarbeidelse av prosjektplan, 
gjennomføring av prosjektet, og være til stede både i kontrollutvalget og bystyret ved behandling 
av rapporten. Man kan legge til grunn at det skal være et klart skille mellom «bestiller» og 
«utfører», og de oppgavene som tillegger hvert av de to leddene.  
 
Revisor står faglig ansvarlig for innholdet i rapporten, og må svare for spørsmål knyttet til selve 
gjennomføringen av undersøkelsen, og hvordan revisor har kommet fram til rapportens 
konklusjon. Sekretariatet er av den klare oppfatning at selve rapporten er revisors arbeid.  
 
Sekretariatet mener at kontrollutvalgets rolle og oppgaver begrenses til å behandle rapporten og 
fatte vedtak, basert på revisors anbefalinger, og komme med en innstilling til bystyret. I 
realiteten kan kontrollutvalget gjennom vedtak velge å slutte seg til rapportens anbefalinger eller 
ikke. I tillegg kan kontrollutvalget i sin innstilling til bystyret formulere innstillingen som 
«pålegg» som administrasjonen må etterkomme. Kontrollutvalget har anledning til å «spisse» 
budskapet i anbefalingene, og legge til eller trekke fra anbefalinger. Men sekretariatet mener at 
kontrollutvalget ikke har anledning til å gjøre endringer i selve rapporten med begrunnelse i at 
dette er revisors arbeid.  
 
Gjennomføring av forvaltningsrevisjoner er et viktig redskap for å bidra til bedre måloppnåelse 
og økt kvalitet på tjenestene i kommunen, og av den grunn mener sekretariatet at det er 
avgjørende at kontrollutvalgets rolle i forvaltningsrevisjonsprosessen er godt kjent.  
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger som går frem 
av saken og tar saken til orientering.  
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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45/18 Møte- og arbeidsplan for 2019 
 
Arkivsak-dok.  18/12603-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.12.2018 45/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes. 
 
Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 
avholde de møter utvalget ønsker. 
 
Møtedatoer 2019: Tirsdag kl. XX:XX: 26.02 - 07.05 - 04.06 - 03.09 - 22.10 - 03.12 
 
Vedtaket oversendes bystyret til orientering. 
 
Bakgrunn for saken: 
For å planlegge aktivitetene til kontrollutvalget legger sekretariatet frem årlig et utkast til møte 
og arbeidsplan med møtetidspunkt og planlagte aktiviteter. I arbeidet med møtekalenderen er det 
viktig å tenke på blant annet: 

• samordning av kontrollutvalgsmøtene med kommunestyremøter og andre utvalgsmøter 
• tidspunkt for rapportering fra regnskapsrevisjon 
• tidspunkt for rapportering fra forvaltningsrevisjons- og selskapskontrollprosjekter 
• godkjenning av årsmelding 
• frister for behandling av budsjett 

 
Saksopplysninger: 
Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget. 
Saken skal videre legges frem til behandling i bystyret. 
 
Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de 
oppgaver/saker som kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver 
som utvalget etter egen forskrift er pålagt å behandle. 
 
I tillegg til ordinære saker som blir lagt frem for kontrollutvalget gjennom året, vil det av 
erfaring fra tidligere år alltid dukke opp spørsmål som blir gjenstand for drøfting i utvalget. 
Enkelte saker er også av en slik karakter at de blir behandlet unntatt offentlighet. I spesielle saker 
er det direkte kontakt/drøftelser med berørte parter (eks. rådmann, revisor eller ordfører). 
Kontrollutvalget har valgt å legge frem møte- og arbeidsplanen for bystyret, fremfor å utarbeide 
en samlet plan for virksomheten i valgperioden. 
Møte- og arbeidsplanen er en samlet plan som etter behandling i bystyret tilfredsstiller forskriftet 
av 15.06.04. 
 
Sekretariatet legger frem forslag til følgende møtetidspunkt og agenda for 2019: 
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Lillesand kontrollutvalg 
Møte- og arbeidsplan 2019 

 
Tirsdag 26. februar 2019  

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Oppfølging - offentlige anskaffelser – rutiner, rammeavtaler og mulig avvik 
• Oppfølging – Forvaltningsrevisjon sosialtjenesten i Lillesand kommune 
• Revisors egenvurdering av uavhengighet 
• Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget 
• Bestilling av selskapskontroll – Struktur 1  
• Referat fra kontrollutvalgskonferansen (NKRF) 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Tirsdag 7. mai 2019 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Prosjektplan – selskapskontroll – Struktur 1 
• Melding om andre reviderte regnskap (bl.a skatteoppkreveren) 
• Årsregnskap/årsrapport 2018 for Lillesand kommune 
• Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2019 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Tirsdag 4. juni 2019  

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Virksomhetsbesøk/bedriftsbesøk - kontrollutvalget kommer med ønske i møte 
• Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 
• Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og –selskapskontroll 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Tirsdag 3. september 2019 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Overordnet revisjonsstrategi 
• Budsjett for kontroll og tilsyn 
• Bestilling av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og -selskapskontroll 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Tirsdag XX. november 2019 

• Obligatorisk opplæring for nytt kontrollutvalg i regi av Temark  
 
Tirsdag 3. desember 2019 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 
• Orientering om budsjett Lillesand kommune 2020 
• Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2020 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 
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Tidligere har kontrollutvalgets møter startet kl. 14:00, men etter at dette ble drøftet i forbindelse 
med sist møte foreslår sekretariatet at møtene avholdes innenfor normalarbeidstid (Kl. 08:00-
16:00). Slik sekretariatet ser det vil det da være fornuftig om møtene starter enten kl. 09:00 eller 
kl. 12:00. Dette er først og fremst av hensyn til de aktørene som skal inn å orientere/redegjøre i 
kontrollutvalgets møte, men også av hensyn til utvalgets medlemmer, revisor og sekretær.  
 
Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle 
saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor. 
 
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 
politiske miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette 
for opplæring og kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om 
kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår 
av lov og forskrift. Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt (høst og vårkonferanse i 
regi av Temark) og/eller gjennom sentrale tilbud. 
 
Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til landskonferansen for kontrollutvalg i regi av 
Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og/eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er 
en viktig samling for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der 
kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 
 
Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og avholde de møter de 
ønsker. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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46/18 Orientering fra revisjonen 04.12.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00075-11 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.12.2018 46/18 
 
 
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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47/18 Referatsaker 04.12.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00080-11 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.12.2018 47/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. Referat fra Temarks høstkonferanse 14.11.18 i Bø i Telemark 

 
2. Innkommen/utgående post: 

a. Ingen innkommen/utgående post. 
 

3. Saker behandlet i bystyret: 
a. 24.10.18 sak 106/18 – Rutiner for varsling - Oppfølging etter behandling i 

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

 
4. Neste møte 26.02.19  

a. Oppfølging – Offentlige anskaffelser (sak 1/18) 
b. Oppfølging – Forvaltningsrevisjon sosialtjenesten i Lillesand kommune 

 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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48/18 Eventuelt 04.12.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00086-11 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 04.12.2018 48/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


