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Møteinnkalling  
 

Lillesand kontrollutvalg 

 
Dato: 03.09.2019 kl. 14:00  
Møtested: Rådhuset, møterom ved personalkantinen  
Arkivsak: 19/00176  
Arkivkode: 033   

 
Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 
91 82 75 45. 
 
Vara møter bare etter egen innkalling. 
 

I tillegg møter: 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe, sak 25-26/19      Kl. 14:00 
Kommunalsjef tekniske tjenester Trude Jakobsen, sak 25/19    Kl. 14:00 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/19 19/00176-22 Godkjenning av møteinnkalling 03.09.19 3 

Møteprotokoll 

4/19 19/00176-23 Godkjenning av protokoll fra møte 03.06.19 4 

Saker til behandling 

25/19 18/06599-17 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon - plan- og 
byggesaksforvaltning – rutiner og praksis i Lillesand kommune 

5 

26/19 19/14227-4 Orientering om kommunens lånegjeld 9 

27/19 19/14613-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 - Lillesand kommune 10 

28/19 19/14292-1 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 13 

29/19 19/00181-7 Orientering fra revisjonen 03.09.19 14 

30/19 19/00189-7 Referatsaker 03.09.19 15 
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31/19 19/00188-7 Eventuelt 03.09.19 16 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
 
Vennesla, 28.08.2019 
 
 
For 
Leder Bjørn Melbye 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Rådgiver  
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av møteinnkalling 03.09.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00176-22 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Lillesand kontrollutvalg 03.09.2019 4/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 03.09.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

Møteinnkalling 03.09.19 
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Møteprotokoll 

4/19 Godkjenning av protokoll fra møte 03.06.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00176-23 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Lillesand kontrollutvalg 03.09.2019 4/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 03.06.19 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

Protokoll 03.06.19 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 03.06.19
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Saker til behandling 

25/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - plan- og byggesaksforvaltning – 
rutiner og praksis i Lillesand kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/06599-17 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Lillesand kontrollutvalg 03.09.2019 25/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget i Lillesand behandlet i møte 28.02.19 sak 4719 – Forvaltningsrevisjon plan- og 
byggesaksforvaltning – rutiner og praksis i Lillesand kommune utført av Aust-Agder Revisjon 
IKS. Bystyret i Lillesand behandlet saken i sitt møte 03.04.19 sak 035/19og vedtok følgende 
innstilling fra kontrollutvalget: 
 
Bystyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger som fremgår av rapporten. 

 

Bystyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding til første møte etter 

sommeren 03.09.2019 om hvordan anbefalingene blir fulgt opp. 

 
Saksopplysninger: 
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. 
 
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 var å belyse om 
Lillesand kommune hadde organisert sin saksbehandling innen plan- og byggesak på en slik 
måte at kommunens krav til internkontroll overholdes. 
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Revisjonen la til grunn følgende problemstillinger:  
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? 

 
Rådmann har utarbeidet en skriftlig tilbakemelding vedrørende oppfølging av 
Forvaltningsrevisjon plan- og byggesaksforvaltning – rutiner og praksis i Lillesand kommune 
datert 26.08.19. Følgende går frem av tilbakemeldingen: 
 

A. Revisjonens anbefaling 

Revisjonen anbefaler at det i Enhet for teknisk forvaltning, i tråd med de foreliggende 
krav, iverksettes arbeid med å sikre at tilstrekkelig internkontroll innarbeides, 
vedlikeholdes og dokumenteres i egen tjeneste. 
 
Rådmannens kommentar: 
Arbeidet er påbegynt, og det er bevilget OU-midler (fra KS etter søknad) for å sikre 

gjennomføringen. PWC er engasjert som prosessledere og har ansvar for en systematisk 

fremdrift for å styrke internkontrollen innen fagområdene plan- og byggesak og infrastruktur 

(begge i enhet for teknisk forvaltning). Oppstartmøtet i prosjektet ble avholdt 20. august i år. 

Prosjektet har høy prioritet og det arbeides intensivt utover høsten og våren 2020. 

 

Plan for oppfølging – seks samlinger frem til våren 2020. 

 

  
 

Metoden er basert på KS veileder Rådmannens internkontroll - hvordan få orden i eget hus? 

 

I tillegg er det etablert en intern gruppe som skal vurdere og gjennomføre tiltak for å forbedre 

internkontrollsystemet for hele sektoren. Dette handler om å aktivt bruke EQS (kommunens 

kvalitetsløsning) til egne rutiner, sikre bruken av kontrollaktiviteter, herunder avviksmelding, og 

aktivt bruke risikoanalyser for å sikre kvalitet og praksis. 
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B. Revisjonens anbefaling 

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.  
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen vil kontinuerlig jobbe med implementering av internkontrollsystemet på alle nivåer 

og fagområder i kommunen. Dette er også i tråd med klare føringer i revidert kommuneplan. 

 
C. Revisjonens anbefaling 

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.  
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen har og vil framover ha løpende fokus på kulturbygging, etiske retningslinjer og 

internkontroll herunder varslingsrutiner, både i styrende dokumenter, i lederopplæring og i 

ordinære møter og dialog med ledere, tillitsvalgte og verneombud. 

 

 
D. Revisjonens anbefaling 

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. 
 
Rådmannens kommentarer. 
Rådmannen vil i denne sammenheng opplyse om at kommunen har bestilt ny oppdatering av 

saksbehandlingssytemet WebSak, som ble gjort tilgjengelig for hele organisasjonen fredag 23. 

august etter et omfattende opplæringsløp. Bestillingen inneholder innkjøp av egen modul for 

plan- og byggesaksbehandling. Denne modulen inneholder saksprosesser, samt rutiner som 

sikrer saksflyt innenfor fagområdene. Implementering av hvordan dette skal samordnes med 

internkontrollsystemet er et definert tema for nevnte prosjekt (se pkt. A) og forventes løst på en 

måte som sikrer både kvalitet og internkontroll. 

 
E. Revisjonens anbefaling  

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. 
 

Rådmannens kommentarer: 
Kommunen har relativt nylig revidert varslingsrutinene. Både rutinene, avvikssystem og 

elektronisk varslingsknapp ligger i kommunens kvalitetsløsning, lett tilgjengelig via intranettet. 

Rådmannen har løpende fokus på kulturbygning, etiske retningslinjer og internkontroll herunder 

varslingsrutiner både i styrende dokumenter, lederopplæring og i ordinære møter og dialog med 

ledere, tillitsvalgte og verneombud. 
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F. Revisjonens anbefaling: 

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. 
 
Rådmannens kommentarer. 
Rådmannen tar anbefalingen med i videre arbeid med lederutvikling og lederopplæring samt i 

løpende dialog med ledere og tillitsvalgte. Enhetsledelse er ansvarlig for å sette de etiske 

retningslinjene på dagsorden i avdelingene. Se også kommentar gitt i pkt. E 

 

I tillegg til den skriftlige tilbakemeldingen datert 26.08.19, er rådmann Guri Ulltveit-Moe invitert 
til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for oppfølgingen av anbefalingene til revisjonen. I 
sammen med rådmann møter kommunalsjef teknisk Trude Jakobsen. 
 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Rådmannens tilbakemelding viser at det er gjort en rekke tiltak for å følge opp revisjonens 
anbefalinger som går frem av forvaltningsrevisjonsrapporten. 
 
Sekretariatet vil spesielt vise til at rådmann selv i sin tilbakemelding til kontrollutvalget 
fremhever at rapporten er et godt utgangspunkt for virksomheten når de skal arbeide systematisk 
og målrettet med internkontroll på flere områder. I tillegg går det frem av tilbakemeldingen at 
det er et økt fokus på internkontroll og stor bevissthet rundt ny kommunelov og dens fokus på 
internkontroll.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens tilbakemelding til orientering. 
 
 
Vedlegg:  

- Rådmannens tilbakemelding til forvaltningsrapport Plan- og byggesaks-behandling rutiner og 
praksis  

 
 

Vedlegg til sak 

Rådmannens 
tilbakemelding til forvaltningsrapport Plan- og byggesaks-behandling rutiner og praksis
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26/19 Orientering om kommunens lånegjeld 
 
Arkivsak-dok.  19/14227-4 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Lillesand kontrollutvalg 03.09.2019 26/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Sekretariatet har fått en bestilling via kontrollutvalgets leder om å sette opp en orienteringssak 
hvor rådmann inviteres for å gi en orientering om kommunens lånegjeld.  
 
Dette er av flere årsaker ett aktuelt tema for Lillesand kommune, der i blant som følge av de nye 
økonomibestemmelsene i ny kommunelov. I tillegg viser KOSTRA-tallene at Lillesand 
kommune har en høy lånegjeld målt i pst. av brutto driftsinntekter.  
  
Saksopplysninger: 
Ifølge reviderte KOSTRA-tall utgjorde kommunens netto lånegjeld ved utgangen av 2018 til 
sammen 1.177 mill. kroner (125 pst. av brutto driftsinntekter). Kommunen anslår i 
økonomiplandokumentet at langsiktig gjeld minus formidlingslån vil øke med til sammen 388,3 
mill. kr i økonomiplanperioden, dette tilsvarer ca. 175 % av brutto driftsinntekter ved utgangen 
av økonomiplanperioden. Fylkesmannen anbefaler at netto lånegjeld utgjør maksimalt 75 % av 
brutto driftsinntekter (kilde: Lillesand kommune - tilbakemelding på årsbudsjett 2019 og 
økonomiplan 2019-2022 datert 23.01.19). 
 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe er invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en orientering om 
Lillesands kommunes gjeldssituasjon, og gjeldsutviklingen fremover som følge av de vedtak 
som er gjort. I tillegg til å svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling i påvente av rådmannens redegjørelse.  
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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27/19 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 - Lillesand kommune 
 
Arkivsak-dok.  19/14613-1 
Arkivkode.  151  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Lillesand kontrollutvalg 03.09.2019 27/19 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret: 
 
Bystyret vedtar framlegg til budsjett for 2020 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Lillesand 
kommune med en ramme på kr. 1 431 000,- 
 
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak for bystyret (via formannskapet) om budsjett for 
kontrollutvalget sin virksomhet, samt kjøp av revisjons- og sekretariats tjenester for 2020 i 
Lillesand kommune. 
 
Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: 
” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets innstilling til bystyret”. 

 
Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et framlegg til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i 
Lillesand kommune for 2020. 
 
Kontrollutvalget sitt budsjett omfatter utgifter til selve driften av utvalget, samt utgifter knyttet 
til kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester. Budsjettfremlegget er basert på erfaringstall 
(regnskapstall 2018) og delvis på anslag. 
 
Det er viktig at det settes av tilstrekkelig med midler til kontrollutvalgets virksomhet, slik at det 
ikke blir store svingninger om aktiviteten/kostnadene varierer fra et år til et annet. Sekretariatet 
har i all hovedsak videreført fordelingen mellom de ulike budsjettpostene for inneværende 
budsjettår. 
 
Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene: 
 
Kurs og opplæring 
Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for 
å holde seg oppdatert og få faglig påfyll. I tillegg til at det er viktig med god kontakt og 
erfaringsutveksling mellom Kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale, fylkesvise og 
regionale samlinger er viktig i den sammenheng. 



 

 11  

 
Det er lokalvalg i år, og nytt kontrollutvalg skal velges i løpet av oktober 2019. Det er viktig at 
det nye kontrollutvalget kommer raskt i gang med arbeidet og at skolering, opplæring og 
nettverksbygging blir prioritert i 2019/2020. 
 
Sekretariatet foreslår å legge til rette økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får 
anledning 
til å delta på de viktigste opplæringstilbudene i 2020. 
 
Sekretariatet arrangerer to årlige konferanser i eigenregi. I tillegg har spesielt NKRF sin årlige 
konferanse i februar blitt en «institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Denne er 
forholdsvis kostbar å delta på, men er likevel en svært viktig faglig arena og som 
nettverksskaper. I tillegg arrangerer Forum for kontroll og tilsyn en tilsvarende fagkonferanser. 
 
Møtegodtgjørelse 
En post som godtgjøring/tapt arbeidsfortjeneste avhenger både av aktiviteten i utvalget og 
hvilket godtgjøringsnivå kommunen ligger på. Budsjettet er sett i forhold til Lillesand kommunes 
reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Det er tatt høyde for 6 kontrollutvalgsmøter i året. 
Sekretariatet ser ut av regnskapstallene for 2018 at denne posten har vært budsjettert for lavt 
tidligere, i forhold til de faktiske utgiftene. Dette har vi nå forsøkt å rette opp, blant annet ved å 
legge inn midler til tapt arbeidsfortjeneste (kun ett estimat).  
 
Sekretariatstjenester 
Lillesand kommune er medeier i Agder- og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). 
Kostnadene til selskapet blir fordelt etter egen fordelingsnøkkel vedtatt av representantskapet 
(eierbrøk/kommunestørrelse/antall møter). Budsjettet for Temark vedtas først av 
representantskapet i november, sekretariatet tar derfor forbehold om at det kan bli endringer i 
anslaget vi har tatt høyde for i budsjettoppsettet. 
 
Revisjonstjenester 
Lillesand kommune er medeier i Aust-Agder Revisjon IKS. Forslag til budsjett for 2019 baserer 
seg på et gjennomsnitt av tidsforbruk de foregående år 2017 og 2019 i tillegg til tidsbusjett for 
inneværende år (2019). Budsjett for virksomheten blir fastlagt av selskapets representantskap, 
derfor tar vi forbehold om at det kan bli endringer i anslaget vi har tatt høyde for i 
budsjettoppsettet. 
 
I tilskuddet til revisjonen ligger som tidligere; regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 
«ordinær bistand». Selskapskontroll kommer i tillegg. For 2020 har sekretariatet ikke lagt inn 
midler til selskapskontroll, i påvente av ny risikoanalyse og plan. Vanligvis har denne posten 
vært budsjettert med kr. 30 000 til å gjennomføre en enkel selskapskontroll (50 arbeidstimer).  
 
Dersom det er ønskelig med en mer omfattende selskapskontroll, f. eks. forvaltningsrevisjon i 
selskap vil kostnaden ligge på ca. 75 000 kr (100 arbeidstimer). Dersom flere kommuner går 
sammen om en selskapskontroll kan kostnaden pr. kommune bli lavere. Dette må 
kontrollutvalget ta høyde for ved endelig behandling av plan for selskapskontroll. 
 
Sekretariatet foreslår at man tar stilling til dette i forbindelse med budsjett for 2021.  
 
Andre utgifter (bevertning, annonser m.m.) 
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Tidligere har utgiftene knyttet til denne budsjettposten blitt ført under sekkeposten "politisk", 
men det ble rettet opp for noen år siden. Posten dreier seg om utgifter til bevertning og 
annonsering av kontrollutvalgets møter. 
Budsjettet kan spesifiseres som følger: 
 

Beskrivelse 
Regnskap 

2018 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

2020 

Møtegodtgjørelse m.v.            75 609  60 000  60 000  90 000  

Kurs og andre utgifter             41 387  50 000  50 000  60 000  

Andre utgifter (bevertning, annonser 
m.m.)  -  10 000  10 000  10 000  

Kjøp fra IKS         

a. Revisjon (revisjonshonorar, 

møtedeltagelse og forberedelse)           894 000  894 000  1 075 000  1 077 000  

b. Selskapskontroll              30 000  30 000  30 000  -*** 

c. Sekretariat           166 000  167 000  
       

171 000*  194 000**  

          

Totalutgifter        1 206 996  1 211 000     1 396 000  1 431 000  
*Budsjett for Temark blir fastlagt av representantskapet i november, og tallet i budsjettet for 

2020 er derfor basert på et anslag. Faktisk vedtatt kostnader til sekretariat var i 2019 kr. 

171 000 jf. vedtak i representantskapet i november. 

**I anslaget for 2020 legger sekretariatet til grunn en økning på 3,5 % i forhold til vedtatt 
ramme for 2019 på kr. 171 000. 

***Under forutsetning av at kontrollutvalget velger å ikke bestille selskapskontroll.   

 

 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr. 1 431 000,- for kontrollutvalget for 2020, dette 
inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for å være en nøktern 
budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for 
kontrollutvalgets virksomhet i kommende år. 
 
Skulle det oppstå uforutsette situasjoner/hendelser hvor det blir behov for ekstraordinære 
granskninger/rapporter fra revisjonen eller det skulle være behov for å innhente ekstern 
kompetanse, kan behovet for tilleggsbevilgninger til kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. 
Dette er i så tilfelle en sak for bystyret. 
 
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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28/19 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 
 
Arkivsak-dok.  19/14292-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Lillesand kontrollutvalg 03.09.2019 28/19 

 
Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 for Lillesand kommune tas til 
orientering. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
revisjonsarbeidet. De bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak: 

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

 
Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Aust-Agder revisjon IKS er valgt som revisor for 
Lillesand kommune og har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen. 
 
Overordnet revisjonsstrategi 2019 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av 
regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2019. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å 
planlegge tilstrekkelige og effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. 
Revisjonsstandarden ISA 300 "Planlegging av revisjon av et regnskap" ligger til grunn for 
vedlagte dokument. 
 
Den overordnede revisjonsstrategien med dens prioriteringer for inneværende regnskapsår, vil, 
sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige rapporteringer, hjelpe kontrollutvalget å 
oppfylle deres tilsyns- og påseansvar overfor revisjonen. 
 
Revisor vil presentere overordnet revisjonsstrategi i møtet. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens dokument og skal bare tas til orientering av 
kontrollutvalget. Den vil likevel sikre utvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar 
overfor revisjonen. 
 
Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 Lillesand kommune 

Vedlegg til sak 

Overordnet 
revisjonsstrategi Lillesand kommune 2019
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29/19 Orientering fra revisjonen 03.09.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00181-7 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Lillesand kontrollutvalg 03.09.2019 29/19 

 
 
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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30/19 Referatsaker 03.09.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00189-7 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Lillesand kontrollutvalg 03.09.2019 30/19 

 
 
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: 

Ingen saker. 
 

4. Neste møte 22.10.19 (nytt utvalg – mulig dette møtet tas som opplæring) 

 
 
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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31/19 Eventuelt 03.09.19 
 
Arkivsak-dok.  19/00188-7 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Lillesand kontrollutvalg 03.09.2019 31/19 

 
 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
 


