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Møteinnkalling 

1/19 Godkjenning av møteinnkalling 28.02.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00176-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 28.02.2019 1/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 28.02.19 godkjennes. 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 28.02.19 
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Møteprotokoll 

1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.18 
 
Arkivsak-dok.  19/00176-2 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 28.02.2019 1/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 04.12.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 04.12.18 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 04.12.18
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Saker til behandling 

1/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 fra kemneren i Lillesand 
 
Arkivsak-dok.  19/03386-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 28.02.2019 1/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Årsrapport og årsregnskap 2018 fra kemneren i Grimstad og Lillesand, samt kontrollrapport 
2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Lillesand kommune tas til orientering. 
 
Saken oversendes bystyret som orienteringssak. 
 
 
Saksopplysninger: 
Det går frem av kontrollrapporten at skattekontoret basert på de kontrollene som de har 
gjennomført, anser at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i 
samsvar med gjeldende regelverk. Det er ikke gitt pålegg etter utført kontorkontroll.  
 
Årsrapport og årsregnskap 2018 fra kemneren i Grimstad og Lillesand kommune, samt 
kontrollrapport 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Lillesand legges frem til orientering. 
 
Saken oversendes bystyret som orienteringssak. 
 
Kemner Odd Einar Jørundland vil gi en kort orientering knyttet til kemnerens årsrapport for 
2018. 
 
 
Vedlegg:  

- Årsrapport og årsregnskap 2018 fra kemneren i Grimstad og Lillesand 
- Kontrollrapport 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Lillesand 

 
 

Vedlegg til sak 

Årsrapport 2018 fra 
Kemneren i Grimstad og Lillesand 

Kontrollrapport 
2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Lillesand kommune 
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2/19 Oppfølging - offentlige anskaffelser – rutiner, rammeavtaler og mulig 
avvik 
 
Arkivsak-dok.  18/03549-5 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 28.02.2019 2/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 27.02.18 sak 1/18 - Offentlige anskaffelser – rutiner, 
rammeavtaler og mulig avvik. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering og ber om å få en skriftlig 

tilbakemelding innen 01.12.18 etter at tiltakene som er under vurdering er tatt stilling til. 

 

Kontrollutvalget har bedt om en skriftlig tilbakemelding som redegjør for de tiltak som rådmann 
har igangsatt for å bedre internkontrollen knyttet til anskaffelsesregelverket, økonomireglementet 
og investeringsinstruksen, og det er bakgrunnen for oppfølgingen av denne saken.  
 
Saksopplysninger: 
Saken det dreide seg om opprinnelig var mulig brudd på lov om offentlige anskaffelser i 
forbindelse med eksterne rådgivning knyttet til planlegging av utvidelsene av henholdsvis 
Borkedalen skole og Lillesand ungdomsskole. 
 
Rådmannen redegjorde for saken i et notat til kontrollutvalget 21.02.18. I tillegg ble det gitt en 
muntlig orientering i møte 27.02.18, hvor kontrollutvalget fikk en generell informasjon om 
rutiner, internkontroll og rammeavtaler. I tillegg til å få svar på om bestemmelsene om offentlige 
anskaffelser etterleves i Lillesand kommune, og om kommunen har tilfredsstillende 
internkontroll med hensyn til avklarte rolle- og ansvarsforhold på området. 
 
Rådmann konkluderer med at de aktuelle anskaffelsene må ses som ulovlige direkteanskaffelser 
og at det er behov for å forbedre internkontrollen knyttet til anskaffelsesregelverket, 
økonomireglementet og investeringsinstruksen. Det går frem av notatet datert 21.02.18 at 
rådmann har igangsatt tiltak.  
 
Kontrollutvalget har gjennom denne saken bedt om en skriftlig tilbakemelding som redegjør for 
de tiltak som rådmann har igangsatt for å bedre internkontrollen knyttet til 
anskaffelsesregelverket, økonomireglementet og investeringsinstruksen. 
Rådmannens skriftlige tilbakemelding datert 18.02.19 redegjør for de tiltakene som er 
gjennomført. Tilbakemeldingen peker på at internkontrollen er bedret, kompetanse og kapasitet 
knyttet til offentlige anskaffelser er bedret og økonomireglement og investeringsinstruks vil bli 
revidert i løpet av 2019.  
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I tillegg opplyses det om at det er opprettet en ny stilling som prosjektkoordinator, dette var tenkt 
som en controller stilling med spesielt ansvar for oppfølging av investeringsprosjekter. Bystyret 
vedtok å omgjøre denne stillingen til en prosjektkoordinator uten controller oppgaver. 
 
Det går frem av den skriftlige tilbakemeldingen at rådmann konkluderer med at rapporten fra 
PWC viser at det er risiko for at lov om offentlig anskaffelse kan bli brutt. Rådmannen har 
iverksatt en rekke tiltak for å redusere risikoen, men det er fremdeles en risiko for brudd på lover 
og regler. Det er et tid- og ressurskrevende arbeid for å minimere risikoen. 
 
I tillegg til den skriftlige redegjørelsen som følger vedlagt er rådmann Guri Ulltveit-Moe invitert 
til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for saken og svare på eventuelle spørsmål. I sammen 
med rådmann møter økonomisjef John Ånon Jonassen.  
 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet vil bemerke at det synes som at det er gjort en rekke konkrete tiltak for å redusere 
risikoen for at lov om offentlig anskaffelse kan bli brutt, og at det vil bidra til å minske risikoen 
for avvik. 
 
Men som PWS i deres rapport viser til i deres rapport, så vil det fremdeles være en risiko for 
brudd på lover og regler innenfor dette området, da det er et tid- og ressurskrevende arbeid for å 
minimere risikoen. Av den grunn vil sekretariatet anbefale kontrollutvalget å fortsatt ha fokus på 
at anskaffelsesregelverket blir fulgt også i fremtiden. Dette er blant annet en del av revisors 
oppgaver knyttet til løpende revisjon.  
 
 
Vedlegg:  

- Notat – Oppfølging av kontrollutvalgets sak om offentlige anskaffelser – rutiner, rammeavtaler 
og mulig avvik 

 
 

Vedlegg til sak 

Notat - Oppfølging 
av kontrollutvalgets sak om offentlige anskaffelser  rutiner rammeavtaler og mulig avvik 
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3/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Sosialtjenesten i Lillesand kommune 
 
Arkivsak-dok.  16/13990-10 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 28.02.2019 3/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget i Lillesand behandlet i møte 18.09.17 sak 18/17 – Forvaltningsrevisjon - 
Sosialtjenesten i Lillesand kommune utført av Aust-Agder Revisjon IKS. Bystyret i Lillesand 
behandlet saken i sitt møte 15.11.17 sak 111/17 og vedtok følgende innstilling fra 
kontrollutvalget: 
 
Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Sosialtjenesten i Lillesand kommune» til etterretning. 

 

Bystyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger som fremgår av rapporten og slutte 

seg til kontrollutvalgets anbefalinger: 

 
- Kontrollutvalget anbefaler at NAV Lillesand vurderer dagens utforming av vedtak og i den 

anledning ser nærmere på hvordan innholdet kan gjøres mer tydelig overfor tjenestemottaker, 
herunder bruken av vurderinger, begrunnelser og skjønn. 

- Internkontrollen innen sosialtjenesteområdet fremstår for kontrollutvalget som tilfredsstillende, 

men kan bære preg av å være i en etableringsfase på enkelte områder. Kontrollutvalget anbefaler 
derfor at NAV Lillesand fortsetter å sette internkontroll på dagsorden for å gjøre de ansatte mer 

bevisst på at en del av de aktivitetene de allerede gjør i hverdagen er internkontroll, og for å 
sørge for at internkontroll blir satt i et mer helhetlig system. 

 

Bystyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget en tilbakemelding innen utgangen av mars 

2018 om hvordan anbefalingene blir fulgt opp. 

 
Saksopplysninger: 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sosialtjenesten» i Lillesand kommune har hatt til hensikt å 
vurdere om NAV Lillesand sin saksbehandling og praksis i forbindelse med tildeling av 
økonomisk sosialhjelp, var tilfredsstillende i henhold til formelle krav og forventninger. Videre 
har revisjonen vurdere om NAV Lillesand oppfyller plikten til internkontroll knyttet til 
sosialtjenesteområdet, og om internkontrollen er organisert på en hensiktsmessig måte. 
 
Revisjonen la til grunn to overordnede problemstillinger: 

1. Er Lillesand kommunes saksbehandling og praksis i forbindelse med tildeling av økonomisk 
sosialhjelp tilfredsstillende i henhold til formelle krav og forventninger? 

- Herunder om vedtatte veiledende satser til utbetaling av økonomisk stønad til livsopphold 
blir ivaretatt 
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2. Oppfyller Lillesand kommune plikten til internkontroll knyttet til sosialtjenesteområdet, og har 
man organisert internkontrollen på en hensiktsmessig måte? 

 
Rådmann har utarbeidet en skriftlig tilbakemelding vedrørende oppfølging av 
forvaltningsrevisjon - Sosialtjenesten i Lillesand kommune mottatt 29.11.18. Følgende går frem 
av tilbakemeldingen: 
 
Rapporten anbefaler at Nav Lillesand vurderer utformingen av vedtak, og hvordan innholdet kan 

gjøres mer tydelig overfor tjenestemottaker herunder bruk av vurderinger, begrunnelser og 

skjønn. Det anbefales videre at internkontroll fortsatt settes på dagsorden både for økt 

bevisstgjøring hos den enkelte saksbehandler, og for å sørge for et mer helhetlig system for 

internkontroll.  

 

I perioden årsskiftet 17/18 og frem til sommeren 18 har Nav Lillesand generelt, og 

sosialtjenesten spesielt, vært i en krevende ressurssituasjon. Vi har manglet kjernepersonell og 

det har vært lite kontinuitet og stor bruk av vikarer og eksterne ressurser. Arbeidshverdagen i 

denne perioden har i stor grad handlet om å ta unna saksmengde for å sørge for at våre 

tjenestemottakere ble berørt i minst mulig grad i form av lang saksbehandlingstid og manglende 

utbetalinger. På forsommeren fikk vi på plass midlertidig fagansvarlig, og høsten 2018 fikk vi 

ansatt saksbehandler som går inn i 100 % stilling fra og med 1. desember. 

 

Vi har den siste tiden begynt å se på utformingen av vedtak i vårt saksbehandlersystem (ACOS). 

Vi ser at den tekniske løsningen (tydelighet i oppsettet, standardtekster som flettes inn osv.) ikke 

er optimal. Vi må derfor både redigere i standardtekster, og være nøye med tydelige beskrivelser 

av totalsummer, utbetalingsdatoer, vilkår osv. Dette er løftet opp som fokusområde, og 

fagansvarlig gjennomleser vedtakene som kvalitetssikring før de sendes ut til tjenestemottaker. 

 

Når det gjelder tydeliggjøring av våre vurderinger, begrunnelser og skjønn er også dette noe vi 

har tatt opp. Vi har eksempelvis fokus på at bakgrunn (hvorfor det søkes, økonomisk situasjon 

med inntekter og utgifter, familiesituasjon og evt. andre forhold av betydning) skal ha et ryddig 

og oversiktlig oppsett, hvor søker ser at vi har en god innsikt i søkers situasjon. Det skal videre i 

våre vurderinger fremgå at den bygger på en individuell vurdering av den enkelte sak.  

 

Vi holder for tiden på med en gjennomgang av våre rutiner og rutinebeskrivelser. Vi har 

identifisert flere områder for forbedring, og drøfter disse regelmessig i ukentlige fagmøter. Vi 

har som mål å ha på plass oppdaterte og tydelige rutinebeskrivelser til årsskiftet. 

 
I tillegg til den skriftlige tilbakemeldingen mottatt 29.11.18, er rådmann Guri Ulltveit-Moe 
invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for oppfølgingen av anbefalingene til 
revisjonen. I sammen med rådmann møter avdelingsleder Tove Gjøtterud fra NAV Lillesand. 
Det vil være av interesse å få klarhet i om administrasjonen har fått på plass oppdaterte og 
tydelige rutinebeskrivelser, som det går frem av den skriftlige tilbakemeldingen skulle være klar 
til årsskiftet. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Rådmannens tilbakemelding viser at det er gjort en rekke tiltak for å følge opp revisjonens 
anbefalinger som går frem av forvaltningsrevisjonsrapporten.  
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Administrasjonen har blant annet opplyst at de har foretatt en gjennomgang av rutiner og 
rutinebeskrivelser, og at de har identifisert flere områder for forbedring, og drøfter disse 
regelmessig i ukentlige fagmøter. Med bakgrunn i at sekretariatet ikke har fått klarhet i om de 
oppdaterte rutinebeskrivelser foreligger, legger sekretariatet frem saken uten forslag til vedtak i 
påvente av rådmannens redegjørelse i møte. 
 
Avhengig av om disse rutinene er på plass eller ikke vil etter sekretariatets vurdering være 
avgjørende for om kontrollutvalget bør avslutte oppfølgingen av saken, eller om det er behov for 
å avvente at disse er på plass.  
 
 
Vedlegg:  

- Notat - Oppfølging av anbefalinger fra forvaltningsrevisjonens rapport sosialtjenesten i Lillesand 
kommune 

 
 

Vedlegg til sak 

Notat - Oppfølging 
av anbefalinger fra Forvaltningsrevisjonens rapport Sosialtjenesten i Lillesand kommune 
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4/19 Forvaltningsrevisjonsrapport plan- og byggesaksforvaltning – rutiner og 
praksis i Lillesand kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/06599-11 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 28.02.2019 4/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Plan- og byggesaksforvaltning – rutiner og 
praksis i Lillesand kommune» til etterretning. 
 
Kontrollutvalget innstiller bystyret til å gjøre følgende vedtak: 
 
Bystyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger som fremgår av rapporten.  
 
Bystyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding innen 21.05.19 om 
hvordan anbefalingene blir fulgt opp. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet i møte 05.06.18 sak 
21/18. 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. 

 
Saksopplysninger: 
Aust-Agder Revisjon IKS har etter bestilling fra kontrollutvalget i Lillesand gjennomført 
prosjektet. 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet har hatt til hensikt å belyse et sett med problemstillinger som 
knytter seg til ulike aspekter av organisering, saksbehandling, etiske retningslinjer, internkontroll 
og ytringsbetingelser, avgrenset til enhet for teknisk forvaltning i Lillesand kommune. Til felles 
for alle de aspekter revisjonen har gjennomgått, er det en fellesnevner at dette er forhold som alle 
stiller krav til betryggende kontroll og hvor rådmannens ansvar følger av kommunelovens § 23. 
nr 2. 
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Revisjonen fikk i utgangspunktet et mandat av kontrollutvalget i Lillesand som baserte seg på 
deler av et anbud rådmannen hadde kunngjort som følge av tiltak og oppfølging av plan- og 
byggesaksbehandling i kommunen. Ettersom det har vært to revisjonsaktører inne parallelt i 
arbeidet, ble Aust-Agder Revisjon IKS gitt utvidede fullmakter av kontrollutvalget til å gjøre 
endringer og tilpasninger i samråd med rådmannen hvis det ble funnet nødvendig. Det går frem 
av rapporten at revisjonen har hatt et godt samarbeid med rådmannen og har etter dialog med 
rådmann gjort noe mer omfattende undersøkelser knyttet til kommunens system for 
internkontroll. 
 
I korte trekk kan man si at formålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å belyse 
om Lillesand kommune har organisert sin saksbehandling innen plan- og byggesak på en slik 
måte at kommunens krav til internkontroll overholdes.  
 
Revisjonen har lagt følgende problemstillinger til grunn for deres arbeid: 

1. Har Lillesand kommune organisert saksbehandlingen innen plan- og byggesak på en slik måte at 
kommunens krav til internkontroll overholdes? 

2. Har Lillesand kommune en saksbehandlingspraksis innen plan- og byggesaksforvaltning som er i 
tråd med kommunens rutiner og som sikrer krav til dokumentasjon og likebehandling 

3. Er kommunens etiske retningslinjer tilstrekkelig implementert blant ansatte i plan- og 
byggesaksforvaltningen og i hvilken grad etterleves disse? 

4. I hvilken grad opplever ansatte i plan- og byggesaksforvaltningen at arbeidsgiver legger til rette 
for at ansatte kan ytre seg om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? 

 
Aktuelle revisjonskriterier har vært: grunnloven, plan- og bygningsloven, arbeidsmiljøloven, 
forvaltningsloven og anerkjent teori for internkontroll. 
 
Revisjonens avsluttende konklusjon og anbefalinger går frem av rapportens kapittel 5. 
 
Oppsummert konkluderer revisjonen med at Lillesand kommune på overordnet nivå har etablert 
dokumentasjon for internkontroll gjennom sitt styringssystem, men det er som revisjonen ved 
flere tilfeller peker på i rapporten, et behov for en revidering og gjennomgang av denne 
dokumentasjon da den på enkelte områder kan oppleves lite beskrivende. Revisjonen peker på et 
forbedringspotensial knyttet til saksbehandling, krav til dokumentasjon, habilitetsvurderinger og 
etterprøvbarhet.   
 
Revisjonen bemerker i rapporten at Lillesand kommune i et helhetlig perspektiv har mye god 
dokumentasjon når det kommer til sektorovergripende forhold som etikk, varsling, og til dels 
internkontroll. Det er imidlertid avdekket forhold som kan indikere at kommunen i mindre grad 
lykkes med implementering av sine rutiner og retningslinjer. 
 
Det går videre frem av rapporten at revisjonen vurderer at ledelsen på de ulike nivåene har en 
tilfredsstillende tilnærming omkring ytring på arbeidsplassen. Revisjonens gjennomgang viser 
imidlertid at det er grunnlag for bekymring når det kommer til ansattes opplevelse av de 
eksisterende ytringsbetingelsene. Blant annet vurderer revisjonen det som lite tilfredsstillende at 
flere ansatte har vært i situasjon hvor de har hatt et ønske om å varsle, men har latt være. 
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Revisjonen har følgende anbefalinger i rapporten: 
- Revisjonen anbefaler at det på enhet for teknisk forvaltning, i tråd med de foreliggende krav, 

iverksettes arbeid med å sikre at tilstrekkelig internkontroll innarbeides, vedlikeholdes og 
dokumenteres i enheten 

- Sett i lys av de kriterier revisjonen legger til grunn for internkontroll, anbefales det at Lillesand 
kommune i større grad innretter sin dokumentasjon på en slik måte at det blant ansvarlige ledere 
kan bli et praktisk verktøy i arbeidet med å etablere internkontroll 

- Revisjonen anbefaler at administrasjonen i større grad sikrer at sektorovergripende rutiner i form 
av etiske retningslinjer implementeres i organisasjonen, og at man i dette arbeidet også sikrer en 
tettere kobling mellom internkontroll, etikk og integritet 

- Revisjonen anbefaler at Lillesand kommune etablerer rutiner for saksbehandling av plansaker 
som legger til rette for en enhetlig saksbehandlingspraksis, noe som antas å bidra til 
tilfredsstillende etterprøvbarhet og likebehandling 

- Revisjonen anbefaler at Lillesand kommune vurderer tiltak som sikrer at ledere har tilstrekkelig 
kompetanse til å håndtere vanskelige situasjoner som kan følge av varsling eller at ansatte sier 
ifra om kritikkverdige forhold 

- Revisjonen anbefaler at Lillesand kommune i større grad formaliserer sitt arbeid med en felles 
etisk plattform, og at arbeidsgiver stimulerer til at ansatte kan si ifra om forhold som kan 
oppfattes som kritikkverdige 

 
Aust-Agder revisjon IKS vil legge frem rapporten for kontrollutvalget i møte og svare på 
eventuelle spørsmål. 
 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet vurderer at revisjonen har svart på bestillingen i vedtaket fra kontrollutvalget i møte 
05.06.18 sak 21/18.  
 
Videre slutter sekretariatet seg til revisjonens anbefalinger og anbefaler at bystyret ber om at 
rådmannen gir kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding innen 21.05.19 om hvordan 
anbefalingene blir fulgt opp. 
 
Avslutningsvis vil sekretariatet bemerke at Aust-Agder revisjon IKS etter vår vurdering har 
levert en grundig og god rapport, som peker på konkrete punkter til forbedring. 
 
 
Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjonsrapport: Plan- og byggesaksforvaltning – rutiner og praksis i Lillesand 
kommune 

 
 

Vedlegg til sak 

Forvaltningsrevisjo
nsrapport Lillesand kommune Plan- og byggesaksbehandling - rutiner og praksis 
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5/19 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Lillesand kommune 
 
Arkivsak-dok.  19/03512-1 
Arkivkode.  004  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 28.02.2019 5/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger. 
 
Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling: 
 
Bystyret tar Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget i Lillesand kommune til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal informere bystyret om sitt arbeid, jf. Kommuneloven § 77 punkt 6. Dette 
gjøres gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Årsmeldingen skal 
sammen med møte- og arbeidsplanen for samme periode gi bystyret en mulighet til å følge med 
på om de vedtatte planer, oppgaver og målsetninger blir fulgt opp. 
 
Utkast til årsmelding for 2018 blir lagt frem for godkjenning i utvalget, som så sender den 
endelige årsmeldingen videre til behandling i bystyret. 
 
Vedlegg:  

- Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Lillesand kommune 
 
 

Vedlegg til sak 

Årsmelding 2018 - 
Kontrollutvalget Lillesand 
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6/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 
 
Arkivsak-dok.  19/03389-3 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 28.02.2019 6/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor minimum hvert år avgi en 
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet for kontrollutvalget. Egenvurderingen er avgitt av 
henholdsvis oppdragsansvarlig regnskapsrevisor datert 03.01.19 og oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor datert 07.01.19. Foreliggende egenvurdering legges frem for kontrollutvalget 
for gjennomgang. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader til uavhengighetserklæringene. 
 
Vedlegg:  

- Egenvurdering av uavhengighet – Regnskapsrevisjon datert 03.01.19 
- Egenvurdering av uavhengighet – Forvaltningsrevisjon datert 07.01.19 

 
 

Vedlegg til sak 

Uavhengighet FR 
Lillesand  

LK uavhengighet 
RR 2019  
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7/19 Orientering fra revisjonen 28.02.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00181-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 28.02.2019 7/19 
 
 
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. Statlig finansiering av helsetjenester (SIO) 
Revisjonen vil redegjøre for hva revisjonens kontroller. I tillegg er rådmannen varslet om at det 
kan være aktuelt at rådmann sier noe om erfaringene med prosjektet og veien videre. 
 

3. Skille drift/investering  
Revisjonen vil redegjøre for hvordan Lillesand praktiserer dette. I tillegg er rådmann bedt om å 
være tilgjengelig for å svare på eventuelle spørsmål. 

 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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8/19 Referatsaker 28.02.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00189-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 28.02.2019 8/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. Kunstgress-saken - spørsmål om anke til Lagmannsretten – Bjørn Melbye overvar dette 

møtet i egenskap av å være kontrollutvalgsleder  
b. Referat fra NKRF`s kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 

 
2. Innkommen/utgående post: 

a. Ingen innkommen/utgående post. 
 

3. Saker behandlet i bystyret: 
a. 13.02.19 sak 002/19 - Kontrollutvalget - Møteplan og arbeidsplan for 2019 
 

4. Neste møte 07.05.19 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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9/19 Eventuelt 28.02.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00188-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 28.02.2019 9/19 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


