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Arkivsak-dok. 19/00176-15 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg 03.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 03.06.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 03.06.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Møteinnkalling 03.06.19 
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Arkivsak-dok. 19/00176-16 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg 03.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 07.05.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 07.05.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 07.05.19 
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Møteprotokoll  
 

Lillesand kontrollutvalg 

 
Dato: 07.05.2019 kl. 09:00 
Sted: Rådhuset, møterom ved personalkantinen 
Arkivsak: 19/00176 
  
Til stede:  Bjørn Melbye (AP), Astrid Schmidt (SV) og Jon Røthe (AP) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Vara ble innkalt men kunne ikke møte.  

  
Forfall:  Lars Gunnar Nag (H) og Ingebjørg Ribe Rudihagen (KRF) 
  
Andre: Hovedrevisor Øyvind Nilsen 

 
Ass. rådmann Geir Jensen (sak 10-11/19) 
Økonomisjef John Ånon Jonassen (sak 11/19) 
Fagleder regnskap, Struktur 1. Ramon Bermudez (sak 11/19) 

  
Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen  
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/19 19/00176-8 Godkjenning av møteinnkalling 07.05.19 3 

Møteprotokoll 

2/19 19/00176-9 Godkjenning av protokoll fra møte 28.02.19 4 

Saker til behandling 

10/19 19/05889-2 
Oppfølging av rapport fra tilsyn med beredskapsplanlegging i 
Lillesand kommune 2018 

5 
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11/19 19/06448-1 
Årsregnskap og årsberetning 2018 for Lillesand kommune - 
kontrollutvalgets uttalelse 6 

12/19 19/06390-1 Bestilling av neste selskapskontroll 8 

13/19 19/06345-1 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2019 9 

14/19 19/00181-3 Orientering fra revisjonen 07.05.19 10 

15/19 19/00189-3 Referatsaker 07.05.19 11 

16/19 19/00188-3 Eventuelt 07.05.19 12 

    

 
 
Lillesand, 07.05.2019 
 
 
Bjørn Melbye         Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Rådgiver   
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Møteinnkalling 

2/19 Godkjenning av møteinnkalling 07.05.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 07.05.2019 2/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 07.05.19 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 07.05.19 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/19 Godkjenning av protokoll fra møte 28.02.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 07.05.2019 2/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 28.02.19 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 28.02.19 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

10/19 Oppfølging av rapport fra tilsyn med beredskapsplanlegging i 
Lillesand kommune 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 07.05.2019 10/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Agder, samt rådmannens 
redegjørelse til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann var invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for kommunens oppfølging av 
rapporten med bakgrunn i rapportens avvik og merknad og kommunens 
beredskapsplanlegging, samt svare på spørsmål fra utvalget. I plassen for rådmann møtte 
assisterende rådmann Geir Jenssen.  
 
Tilleggsforslag fremsatt av sekretariatet i møte: 
 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens tilbakemelding til Fylkesmannen, samt at 

kontrollutvalget underrettes når avviket er lukket.  

 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, samt tilleggsforslag fremsatt av sekretariatet i møte.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Agder, samt rådmannens 
redegjørelse til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens tilbakemelding til Fylkesmannen, samt at 
kontrollutvalget underrettes når avviket er lukket. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 for Lillesand kommune - 
kontrollutvalgets uttalelse 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 07.05.2019 11/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Lillesand kommunes årsregnskap 2018: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Lillesand kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder revisjon IKS har avlagt 
revisjonsberetning samt revisors oppsummering for regnskapsåret 2018. 
 
Lillesand kommunes årsregnskap viser netto driftsresultat på kr. 9.443.413 og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 13.515.230. Investeringsregnskapet er gjort opp med et 
udekket beløp på kr. 47.153.504. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 
årsberetningen til rådmannen omhandler. 
 
Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Lillesand kommune for 2018 og 
slutter seg til revisors beretning av 26.04.19. 
 
Uttalelsen sendes bystyret med kopi til formannskapet.  
 
Møtebehandling 
Rådmann var invitert til møtet for å orientere og svare på spørsmål. I plassen for rådmann 
møtte ass. rådmann Geir Jensen, økonomisjef John Ånon Jonassen, og fagleder regnskap, 
Struktur 1. Ramon Bermudez. 
 
Hovedrevisor Øyvind Nilsen redegjorde for revisors oppsummeringsbrev og 
revisjonsberetningen. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
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Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Lillesand kommunes årsregnskap 2018: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Lillesand kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder revisjon IKS har avlagt 
revisjonsberetning samt revisors oppsummering for regnskapsåret 2018. 
 
Lillesand kommunes årsregnskap viser netto driftsresultat på kr. 9.443.413 og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 13.515.230. Investeringsregnskapet er gjort opp med et 
udekket beløp på kr. 47.153.504. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 
årsberetningen til rådmannen omhandler. 
 
Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Lillesand kommune for 2018 og 
slutter seg til revisors beretning av 26.04.19. 
 
Uttalelsen sendes bystyret med kopi til formannskapet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/19 Bestilling av neste selskapskontroll 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 07.05.2019 12/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for selskapskontroll i 
Struktur1. Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget i neste møte. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet redegjorde innledningsvis for saken. 
 
Med bakgrunn i vedtatt plan for selskapskontroll besluttet kontrollutvalget å bestille 
prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for selskapskontroll i Struktur1. Prosjektplan 
legges frem for kontrollutvalget i neste møte. 
 
Leder fremsatte følgende endringsforslag i møte: 
 
På grunn av at risikobildet er vesentlig endret velger kontrollutvalget å avvente en eventuell 

bestilling av selskapskontroll i Struktur1. 

 

Kontrollutvalget ønsker å invitere daglig leder i Struktur1til å gi en orientering i neste møte.  

 
Votering 
Enstemmig for endringsforslag fremsatt av leder i møte.   
 
Vedtak  
På grunn av at risikobildet er vesentlig endret velger kontrollutvalget å avvente en eventuell 
bestilling av selskapskontroll i Struktur1. 
 
Kontrollutvalget ønsker å invitere daglig leder i Struktur1til å gi en orientering i neste møte. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/19 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 07.05.2019 13/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2019 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet la fram saken i møtet. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2019 til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/19 Orientering fra revisjonen 07.05.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 07.05.2019 14/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Hovedrevisor Øyvind Nilsen orienterte i møtet om: 

1. Løpende revisjon 
- Års revisjon  
- Særattestasjoner 
- Revisjon av menighetsrådene og fellesrådet  
- Årsrapportering SIO  
- Mva. kompensasjon  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/19 Referatsaker 07.05.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 07.05.2019 15/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Referatsaker: 
a. Referat fra Temark`s vårkonferanse i Arendal 26.04.19 

 
2. Innkommen/utgående post: 

a. Ingen innkommen/utgående post. 
 

3. Saker behandlet i bystyret: 
a. 03.04.19 sak 025/19 - Høring ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 
b. 03.04.19 sak 035/19 - Forvaltningsrevisjonsrapport plan- og 

byggesaksforvaltning - rutiner og praksis i Lillesand kommune 
 

4. Neste møte 03.06.19 
 
Votering 
Enstemmig for forslag 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/19 Eventuelt 07.05.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 07.05.2019 16/19 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling 
Ingen saker ble behandlet under eventuelt.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/09916-3 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg 03.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om virksomheten Struktur1  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget i Lillesand kommune behandlet i møte 07.05.19 sak 12/19 - Bestilling av neste 

selskapskontroll. Følgende vedtak ble fattet: 

 

På grunn av at risikobildet er vesentlig endret velger kontrollutvalget å avvente en eventuell bestilling av 

selskapskontroll i Struktur1. 

 

Kontrollutvalget ønsker å invitere daglig leder i Struktur1til å gi en orientering i neste møte. 

 

Saksopplysninger: 
For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen og andre virksomheter 

med kommunale eierinteresser skal bli kjent med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale 

virksomheter eller få en orientering om virksomheten. Dette kan også inkludere kommunale foretak og 

selskap. Kontrollutvalget i Lillesand har etablert en slik praksis. Besøkene eller orienteringene initieres og 

gjennomføres av kontrollutvalget i samarbeid med sekretariatet. Formålet med besøkene/orienteringene 

kan blant annet være å: 

 bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen 

 undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale føringer 

knyttet til for eksempel etikk er kommunisert 

 sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved å få 

orientering om og innsyn i system og rutiner 

 få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid 

 

Med bakgrunn i vedtaket over har kontrollutvalget bedt om å få en orientering om virksomheten Struktur1 

ved daglig leder i selskapet, Peder Ellingsen. Orienteringen vil blant annet inneholde generell informasjon 

om virksomheten. Hensikten med orienteringen er at kontrollutvalget skal bli bedre kjent med 

selskapet. 
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Kontrollutvalget har spilt inn følgende punkter i forkantsom det kunne vært interessant å få en orientering 

rundt: 

 Fokus på hvilken nytteverdi dere har for kommunen. 

 Hvilke fortrinn har struktur 1 for kommunen ift .evt. andre/private firmaer? 

 Hva er de største utfordringene i Lillesand kommune mht. lønn og regnskap? 

 Hvilke feil er mest vanlige (ikke bare i Lillesand, men generelt i de to kommunene)? 

 Sjekkes det at øremerkede midler brukes til de formål de skal? 

 Hvordan kontrollerer Struktur1 at kommunen mottar de tilskuddene fra staten som kommunen 

har krav på? 

 Hva er den største utfordringen for Lillesand kommune sett med "fagøyne" til Struktur 1? 

 Hvordan er rollefordelingen mellom selskapet og kommunen med hensyn til å gjennomføre det 

bystyret for eksempel har vedtatt? 

 

I tillegg vil økonomisjef John Ånon Jonassen delta under behandlingen av saken, og være tilgjengelig for 

å svare på eventuelle spørsmål rettet mot kommunen i forhold til Struktur 1.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet er av den oppfatning at kontrollutvalget gjennom å få en orientering om virksomheten til 

Struktur1 blir bedre kjent med virksomheten, og det kan bidrar til å gjøre kontrollutvalgsarbeidet bedre 

kjent i kommunen.  

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 19/10110-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg 03.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 Lillesand kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget realitetsbehandler 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 og at økonomisjef 

John Ånon Jonassen vil stille i møtet for å orientere i saken. 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 19/10257-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg 03.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Lillesand kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Aust-Agder Revisjon 

IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt 

kontrollutvalg blir involvert i analyseprosessen. 

 

Lillesand kontrollutvalg bestiller utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet 

og kommunens selskaper 2020 – 2023 fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. 

 

Lillesand kontrollutvalg er positive til å delta som pilotkommune i prosjektet «Bedre samordning og 

erfaringsutveksling med Fylkesmannen» i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsanalyse 

av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper 2020 – 2023. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i Lillesand i oktober 2019, sier 

følgende om forvaltningsrevisjon (§ 23-3): 

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens 

selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 

 

 



19/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - 19/10257-1 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 : Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023

 

  
2 

Saksopplysninger: 
Vi nærmer oss slutten av inneværende valgperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny valgperiode. 

For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode 

og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Det vil i tråd med fastsatt møte- og arbeidsplan for 

Lillesand kontrollutvalg 2019 bli satt opp en egen sak i møtet i juni 2019 der kontrollutvalget kan gi sine 

vurderinger av hvilke områder som kan være relevant å undersøke nærmere for vurdere om det kan være 

behov for forvaltningsrevisjon. 

 

Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 

bystyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for forvaltningsrevisjon for det nye bystyret. Det er 

derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før også det nye 

kontrollutvalget har vært sterkt involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 2019-våren 

2020. En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke områder 

kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre forvaltningsrevisjoner på. 

 

Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjoner som gjelder både 

egen virksomhet og kommunens selskaper. Dette er gjort for at kontrollen av kommunale tjenester skal 

behandles likt uansett om kommunen løser oppgavene innen egen organisasjon eller gjennom et selskap. 

Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse fremgår av lovteksten og ikke som før i 

forskrift om kontrollutvalg. Risiko- og vesentlighetsanalysen er det som i tidligere forskrift ble kalt 

overordnet analyse. 

 

I tillegg er det nytt at Fylkesmannen i Agder i sammen med Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat 

IKS (Temark) har tatt ett initiativ ovenfor de aktørene som arbeider med egenkontroll i Agder (revisjon 

og sekretariat), hvorav to av revisjonsenhetene i Agder har sagt seg villig til å delta i prosjektet (Aust-

Agder revisjon IKS, og Agder Kommunerevisjon IKS) om å få til en bedre samordning og 

erfaringsutveksling i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsanalyse (overordnet analyse) 

for neste valgperiode (2019-2023).  Gjennom en slik samordning vil man sikre en bedre dialog med 

Fylkesmannen om koordinering av forvaltningsrevisjoner og tilsyn. For å få til en bedre samordning er 

det behov for et samspill som bygger på god informasjon mellom kommunens egenkontroll og 

Fylkesmannen, og spesielt om risikovurderinger som ligger til grunn for tilsyn. Videre er det behov for å 

styrke Fylkesmannens og andre statlige tilsynsmyndigheters kjennskap til prosessene i den kommunale 

egenkontrollen. 

 

Dette prøveprosjektet er tenkt gjennomført som ett pilotprosjekt hvor de overnevnte aktørene deltar som 

likeverdige parter, og hvor Fylkesmannen inviteres inn i gjennomføringen av risiko- og 

vesentlighetsanalyse for to utvalgte kommuner i Agder, hvor Lillesand er den ene kommunen. Når det 

gjelder valg av kommuner er det vektlagt å sikre en bredde i forhold til størrelse på kommunen og 

geografi. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres av revisjonen, men loven sier ikke noe om hvem som skal 

gjennomføre analysen eller utarbeide forslag til plan. Denne bestillingen vil dermed være avklarende i 

forhold til revisjonen og sekretariatet i forhold til dette. 

 

I tillegg bør arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen koordineres med Fylkesmannens tilsynsarbeid 

med kommunen. Som et ledd i dette arbeidet anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget stiller seg positive 

til å delta som pilotkommune i prosjektet «Bedre samordning og erfaringsutveksling med Fylkesmannen» 

i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsanalyse for 2020 – 2023. 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Lillesand kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd med ny 

kommunelov § 23-4 fra Aust-Agder Revisjon IKS. Analyse forventes levert i løpet av våren 2020. 

Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i analyseprosessen. 

 

Lillesand kontrollutvalg bestiller utarbeidelse av plan for eierskapskontroll 2020-2023 fra Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i Kragerø i oktober 2019, sier 

følgende om eierskapskontroll (§ 23-4) 

 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

anerkjente prinsipper for eierstyring. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 

gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og 

fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er 

størst behov for eierskapskontroll. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 

Saksopplysninger: 
Vi nærmer oss slutten av inneværende valgperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny valgperiode. 

For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode 

og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens 

eierskap. Det vil i tråd med fastsatt møte- og arbeidsplan for Lillesand kontrollutvalg 2019 bli satt opp en 

egen sak i møtet i juni 2019 der kontrollutvalget kan gi sine vurderinger av hvilke selskaper som kan være 

relevant å undersøke nærmere for å vurdere om det kan være behov for eierskapskontroll. 
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Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 

bystyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for eierskapskontroll for det nye bystyre. 

 

Det er derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før også det nye 

kontrollutvalget har vært involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 2019-våren 2020. 

En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke selskaper 

kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre eierskapskontroller i. 

 

Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en egen plan for eierskapskontroller løsrevet fra behovet for 

forvaltningsrevisjon i selskap. Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse fremgår av 

lovteksten og ikke som før i forskrift om kontrollutvalg. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

eierskap. Loven fastsetter at det er revisjonen som skal gjennomføre eierskapskontroller, men den sier 

ikke noe om hvem som skal gjennomføre den bakenforliggende risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Denne bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen og sekretariatet i forhold til dette. 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 19/10111-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg 03.06.2019 

 

   

Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Sittende kontrollutvalg skal gis anledning til å komme med innspill til neste planperiode ut i fra deres 

kjennskap og kunnskap til kommunen. 

 

Saksopplysninger: 
Bestemmelsene om planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er hjemlet både i ny kommunelov  

§ 23-3 og § 23-4. Videre gir dagens forskrift om kontrollutvalg og forskrift om revisjon en nærmere 

beskrivelse av bestemmelsene om planarbeidet.  

 

For å sikre at bystyret velger ut de mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for 

forvaltningsrevisjon og en plan for eierskapskontroll. Begge planene er i utgangspunktet uavhengige av 

hverandre, men det kan være en fordel å samordne planarbeidet. Det nye kontrollutvalget og bystyret vil 

behandle plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll for neste valgperiode i løpet av 

høsten 2020. 

 

For å utarbeide gode planer som får frem hvilke områder i kommunen som bør kontrolleres, må det 

gjennomføres en risiko- og vesentlighetsanalyse (tidligere overordnet analyse) av kommunens 

virksomhet. Risiko- og vesentlighetsanalysen skal gi svar på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, 

og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. En slik analyse er planlagt 

gjennomført vinteren/våren 2019/2020 og det er tradisjonelt revisjonen som gjennomfører denne analysen 

i samarbeid med kontrollutvalget og sekretariatet. Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt involvert i 

prosessen, spesielt når det gjelder vurdering og prioritering av prosjekt som skal gjennomføres i 

planperioden. 

 

Det kommer også frem av «Kontrollutvalgsboken» at kontrollutvalget selv er en viktig informasjonskilde 

i analysearbeidet. Det er derfor en fordel at kontrollutvalget selv er aktivt involvert i analysearbeidet. 

Kontrollutvalgsmedlemmene sitter på viktig kunnskap om kommunen med bakgrunn i sitt politiske 

engasjement og arbeidet i utvalget. Også revisjonen og sekretariatet vil ha erfaringer fra gjennomførte 

revisjoner, kontroller og behandlede saker som kan være viktige informasjonskilder. 

 

Det er en fordel om det blir lagt til rette for en god prosess som sikrer at alle kontrollutvalgsmedlemmene 

deltar og får uttrykt sin mening. Det sittende kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens 

virksomhetsområder og eierinteresser, derfor er det viktig at det sittende kontrollutvalget involveres i 

arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen. Et erfarent kontrollutvalg på tampen av sin periode kan 
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bidra med viktig informasjon, og oversikt over, kommunens virksomhet og kontrollutvalgets arbeid i 

perioden som har vært. 

 

Det er derfor viktig at denne prosessen blir vektlagt i kontrollutvalget, og det er bakgrunnen for at 

kontrollutvalget får forelagt denne saken på tampen av perioden. Det legges med dette opp til at det 

sittende kontrollutvalget får en anledning til gi innspill i forkant av prosessen med analysearbeidet. Denne 

prosessen er ofte basert på innsamlet informasjon som, sammen med kontrollutvalgets egne erfaringer, 

danner grunnlag for å vurdere kommunens ulike tjenesteområder og eierstyring. 

 

Revisjonen vil legge frem et notat som redegjør for status for forvaltningsrevisjonsprosjekt i Lillesand 

kommune i perioden 2016-2019, og et notat som redegjør for status for selskapskontroll i Lillesand 

kommune i planperioden 2016-2019. I tillegg til å redegjøre for eventuelle restanser. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem til drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgets medlemmer gis 

anledning til å komme med innspill til planarbeidet i møte. 

 

 

Vedlegg:  

- Status for forvaltningsrevisjonsprosjekt i Lillesand kommune i perioden 2016-2019 

- Status for selskapskontroll i Lillesand kommune i planperioden 2016-2019 
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Dato: 24.05.2019 

 Vår ref.:   19-0537 

 Saksbehandler: Stine Norrøne Beck 

 Saksbeh. tlf: 48025990 

 Saksbeh. E-post: Stine@aarevisjon.no 

        

 

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Foretaksregisteret 
Aust-Agder Revisjon IKS Havnegaten 2 370 13 390 post@aarevisjon.no 971 328 452 
Postboks 63 4836 Arendal    
4801 Arendal     
     

 

Kontrollutvalget i Lillesand kommune 

v/ sekretær  
 

  

Status for forvaltningsrevisjonsprosjekt i Lillesand kommune i perioden 2016-2019 

Kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 stiller krav til at det skal gjennomføres 

en overordnet analyse basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten med analysen er å 

fremskaffe relevant informasjon om kommunens virksomhet, slik at kontrollutvalget kan legge en plan 

for forvaltningsrevisjon og kunne prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å 

gjennomføre forvaltningsrevisjoner. 

Forskrift om kontrollutvalg stiller krav til at kontrollutvalget minst en gang i løpet av valgperioden 

skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret 

selv, som videre kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Plan for 

forvaltningsrevisjon er forankret i de risiko- og vesentlighetsvurderinger som kontrollutvalget, 

gjennom revisjonens arbeid, har identifisert i overordnet analyse.  

Etter plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 for Lillesand kommune har kommunen en ramme på 3 

prosjekter i valgperioden, noe avhengig av omfanget på de ulike forvaltningsrevisjonsprosjektene. 

Ifølge planen skulle følgende forvaltningsrevisjoner gjennomføres i Lillesand kommune i perioden 

2016-2019: 

- Pleie og omsorg 

- Sosialtjenesten 

- Skole 

Prosjektet «Pleie og omsorg» ble vedtatt utsatt av kontrollutvalget gjennom en omprioritering av plan 

for forvaltningsrevisjon grunnet et nylig tilsyn fra Fylkesmannen på området (sak 23/16).  

Prosjektet «Sosialtjenesten» ble påbegynt januar 2017 og ferdigstilt juni 2017. Kontrollutvalget 

behandlet rapporten i møtet 18.09.2017 (sak 18/17). 

Prosjektet «Skole» ble omprioritert av kontrollutvalget, da risikoen skissert i overordnet analyse 

knyttet til mobbing ble betydelig redusert etter kommunens tiltak mot mobbing gjennom blant annet 

ansettelse av nytt mobbeombud. 

Grunnet omstendigheter knyttet til en enkeltsak, valgte kontrollutvalget å bestille en mer omfattende 

forvaltningsrevisjon innenfor «Plan- og byggesaksbehandling» april 2018. Prosjektet ble påbegynt  

juni 2018 og ferdigstilt januar 2019. Kontrollutvalget behandlet rapporten 28.02.2019 (sak 4/19). 
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Kontrollutvalget i Lillesand kommune 

v/ sekretær  
 

  

Status for selskapskontroll i Lillesand kommune i planperioden 2016-2019 

Ifølge bestemmelsene om internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommuneloven kapittel 12, stilles det i § 

77 krav til at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 

interesser i selskaper m.m. I forskrift om kontrollutvalg § 13 reguleres det nærmere kontrollutvalgets 

oppgaver i forbindelse med selskapskontroll: 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden (…) utarbeide en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra 

risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på 

de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret selv som 

kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Innholdet i en selskapskontroll er definert i forskriftens § 14, og kan gjennomføres på to forskjellige 

måter: gjennom en eierskapskontroll eller en mer omfattende forvaltningsrevisjon. 

I Plan for selskapskontroll i Lillesand kommune 2016-2019 ble følgende selskapskontroller foreslått 

gjennomført i løpet av valgperioden: 

- Lillesand og Birkenes Interkommunale renovasjonsselskap –  LIBIR IKS 

- Struktur1 

- Kristiansandsregionens Kommunale IKT-tjeneste – KR-IKT 

- Generell selskapskontroll – Overordnet eierskap og eierstyring 

Selskapskontroll i LIBIR IKS ble påbegynt oktober 2017 og ferdigstilt april 2018. Prosjektet ble 

gjennomført som en utvidet selskapskontroll.  

Den generelle selskapskontrollen «Overordnet eierskap og eierstyring» ble påbegynt januar 2018 og 

ferdigstilt mai 2018. Prosjektet ble utført som en forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget behandlet 

rapporten i møtet 05.06.2018 (sak 22/18).  

Lillesand kommune sa pr. 31.12.2016 opp avtalen med Kristiansandsregionens Kommunale IKT-

tjeneste, da kommunen dannet et eget IT-samarbeid med Birkenes kommune. En selskapskontroll i 

KR-IKT utgikk dermed fra plan for selskapskontroll.  

Selskapskontroll i Struktur1 ble av kontrollutvalget 07.05.2019 (sak 12/19) besluttet utsatt, da 

risikobildet er vesentlig endret i forhold til da plan for selskapskontroll ble utarbeidet. Kontrollutvalget 

vedtok å avvente en eventuell bestilling av selskapskontroll i Sturktur1. 
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Orientering fra revisjonen 03.06.19 

 

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 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Referatsaker 03.06.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker: 

Ingen saker. 

 

2. Innkommen/utgående post: 

Ingen innkommen/utgående post. 

 

3. Saker behandlet i bystyret: 

a. 15.05.19 sak 041/19 – Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Lillesand kommune 

b. 15.05.19 sak 042/19 – Årsrapport og årsregnskap 2018 fra kemneren i Lillesand 

c. 15.05.19 sak 043/19 – Årsregnskap 2018 Lillesand kommune 

 

4. Neste møte 03.09.19 

 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Eventuelt 03.06.19 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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