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Arkivsak-dok. 19/00176-29 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg 02.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 02.12.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 02.12.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Møteinnkalling 02.12.19 
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Arkivsak-dok. 19/00176-30 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg 02.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 03.09.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 03.06.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 03.09.19 
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Møteprotokoll  
 

Lillesand kontrollutvalg 

 
Dato: 03.09.2019 kl. 14:00 
Sted: Rådhuset, møterom ved personalkantinen 
Arkivsak: 19/00176 
  
Til stede:  Bjørn Melbye (AP), Astrid Schmidt (SV), Lars Gunnar Nag (H), Ingebjørg 

Ribe Rudihagen (KRF), Jon Røthe (AP) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Hovedrevisor Øyvind Nilsen 

Forvaltningsrevisor Magnus Bjarte Solsvik 
 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe, sak 25-26/19  
Kommunalsjef tekniske tjenester Trude Jakobsen, sak 25/19 
Økonomisjef John Ånon Jonassen, sak 26/19 

  
Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen 
  
 
 
 

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 
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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 6 

27/19 19/14613-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 - Lillesand kommune 7 

28/19 19/14292-1 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 8 

29/19 19/00181-7 Orientering fra revisjonen 03.09.19 9 

30/19 19/00189-7 Referatsaker 03.09.19 10 

31/19 19/00188-7 Eventuelt 03.09.19 11 

    

 
 
Lillesand, 03.09.2019 
 
 
Bjørn Melbye         Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Rådgiver   
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av møteinnkalling 03.09.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 03.09.2019 4/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 03.09.19 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Møteinnkalling 03.09.19 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/19 Godkjenning av protokoll fra møte 03.06.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 03.09.2019 4/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 03.06.19 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 03.06.19 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

25/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - plan- og byggesaksforvaltning – 
rutiner og praksis i Lillesand kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 03.09.2019 25/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
I tillegg til den skriftlige tilbakemeldingen datert 26.08.19, var rådmann Guri Ulltveit-Moe 
invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for oppfølgingen av anbefalingene til 
revisjonen. I sammen med rådmann møtte kommunalsjef teknisk Trude Jakobsen. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/19 Orientering om kommunens lånegjeld 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 03.09.2019 26/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe var 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 svarte rådmann på spørsmål fra utvalgets medlemmer. I sammen med 
rådmann møtte Økonomisjef John Ånon Jonassen. 
 
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vil utrykke bekymring for kommunens gjeldssituasjon og gjeldsutvikling, og 

da særlig med tanke på den rentefølsomme delen av lånegjelden.  

 

Kontrollutvalget anmoder bystyret om å være dette bevist i forhold til fremtidige 

innvesteringer og prioriteringer, og at det blir fulgt opp gjennom revisjon av kommunens 

finansreglementet.  

 

Kontrollutvalget vil videre følge gjeldsutviklingen i lys av de nye økonomibestemmelsene i ny 

kommunelov.   

 
Votering 
Enstemmig for leders forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vil utrykke bekymring for kommunens gjeldssituasjon og gjeldsutvikling, og 
da særlig med tanke på den rentefølsomme delen av lånegjelden.  
 
Kontrollutvalget anmoder bystyret om å være dette bevist i forhold til fremtidige 
innvesteringer og prioriteringer, og at det blir fulgt opp gjennom revisjon av kommunens 
finansreglementet.  
 
Kontrollutvalget vil videre følge gjeldsutviklingen i lys av de nye økonomibestemmelsene i 
ny kommunelov.   
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/19 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 - Lillesand kommune 
 
Behandlet av 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. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet la frem budsjett for kontroll og tilsyn 2020 i Lillesand kommune. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
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. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/19 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 03.09.2019 28/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 for Lillesand kommune tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Hovedrevisor Øyvind Nilsen redegjorde for overordnet revisjonsstrategi 2019 for Lillesand 
kommune og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 for Lillesand kommune tas til 
orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/19 Orientering fra revisjonen 03.09.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 03.09.2019 29/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Aust-Agder revisjon IKS orienterte om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
Hovedrevisor orienterte om løpende revisjon. 
- SIO-prosjektet 
- Offentlige anskaffelser  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/19 Referatsaker 03.09.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 03.09.2019 30/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Referatsaker: 
a. Leder og sekretariatet redegjorde for gruppeintervju knyttet til SIO-prosjektet. 

 
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) 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/19 Eventuelt 03.09.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Lillesand kontrollutvalg 03.09.2019 31/19 
 
 
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. 19/17632-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg            

 

Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og samarbeid  

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ved å invitere ordfører til kontrollutvalget, ønsker kontrollutvalget å legge til rette for et godt samspill 

mellom bystyret og kontrollutvalget. På den måten får både ordfører og kontrollutvalgets medlemmer en 

god forståelse for hverandres roller og hvordan bystyret bedre kan dra nytte av kontrollutvalget som deres 

kontrollorgan. 

 

Saksopplysninger: 
Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget etter kommuneloven § 6-1 tredje avsnitt. Ordførers 

deltakelse på kontrollutvalget sine møter er med på å synliggjøre at kontrollutvalget er bystyret sitt 

kontrollorgan. I tillegg til at det gir en mulighet for direkte dialog, der kontrollutvalg og ordfører kan 

utveksle informasjon og oppdatere hverandre på aktuelle saker. 

 

Videre vil det være naturlig å avklare hvordan ordfører best kan ivareta sin møterett i kontrollutvalget for 

begge parter. Og hvordan man best mulig kan legge til rette for at leder får mulighet til å orientere 

bystyret om arbeidet i kontrollutvalget dersom det er aktuelle saker. 

 

I forbindelse med utarbeidelsen av veilederen for kontrollutvalg kommer det frem av spørreundersøkelsen 

at forutsetningene for ett godt samarbeid er åpenhet, dialog, tillit, gjensidig informasjon og rolleforståelse. 

 

Videre kommer det frem at det er viktig at: 

 bystyret viser interesse for utvalgets arbeid, og ordfører møter på kontrollutvalgsmøtene 

 bystyret gir kontrollutvalget rom for å gi god informasjon om utvalgets arbeid til bystyret under 

behandling av saker 

 bystyret bruker kontrollutvalget når til å få utredet en sak/problemstilling  

 bystyret gir klare bestillinger til kontrollutvalget 

 bystyret holder kontrollutvalget informert om viktige saker 

 kontrollutvalget sørger for god informasjon om utvalgets arbeid generelt, og om enkeltsaker 

utvalget jobber med 

 kontrollutvalgsmedlemmene driver ikke partipolitikk i utvalget 

 kontrollutvalgsleder møter i bystyret når saker fra kontrollutvalget behandles 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet ønsker med denne saken å legge til rette for en god dialog mellom ordfører og 

kontrollutvalget i møtet og at det igjen skal føre til et godt samspill mellom bystyret og kontrollutvalget i 

denne perioden. 
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Arkivsak-dok. 19/17630-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg 02.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Nytt kontrollutvalg for perioden 2019-2023  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Lillesand bystyre valgte kontrollutvalg for perioden 2019-2023 i det konstituerende møte 16.10.19 sak 

117/19, hvor det ble valgt både medlemmer og varamedlemmer.  

 

Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen og skal 

påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal påse at kommunens 

årsregnskap (og kommunale foretaks årsregnskap) blir revidert på en betryggende måte, og gjennom 

forvaltningsrevisjon påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning er forsvarlig og foregår 

i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Kontrollutvalget skal også gjennom eierskapskontroll 

påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m. m 

 

Etter en kort presentasjonsrunde vil sekretariatet og revisjonen vil gi informasjon om følgende: 

 Kort presentasjon av sekretariatet og sekretariatets rolle og oppgaver 

o Herunder utsendelse av innkalling (publisering av sakspapirer), protokoll og melding om 

vedtak 

 Kort presentasjon av revisjonen og revisjonens rolle og oppgaver 

o Herunder overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 

 Gjennomgang av arbeid fra sist periode – Årsmelding/oppsummering av de viktigste sakene 

knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon (selskapskontroll) 

 Kontroll av valgbarhet 

 Oppdatere kontaktinformasjon 

 Innrapportering av møtegodtgjørelser og reiseregninger 

 

Denne saken ses som en del av opplæringen av nye kontrollutvalgsmedlemmer. 

 

 

Vedlegg:  

- Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 

- Notat - Forvaltningsrevisjon i Lillesand kommune 2016-2019 

- Notat - Selskapskontroll i Lillesand kommune 2016-2019 
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1.  INNLEDNING 

Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2018. Denne skal gi et bilde av 

utvalgets formelle rolle, instruks, forholdet til revisjonen og sekretariatet og de viktigste saker 

som er behandlet i året med kommentar. Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til 

kommuneregnskapet, adressert til bystyret. Etter forskrift for kontrollutvalg, skal kontrollutvalget 

årlig rapportere om resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og 

selskapskontroll. Bestemmelsen må ses i sammenheng med vedtatte planer og presenteres på 

denne måten for året 2018. 

2. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING 

Kontrollutvalget velges av bystyret og skal på vegne av bystyret føre det løpende tilsynet med 

den kommunale forvaltningen. Alle kommuner og fylkeskommuner er pliktig til å velge et 

kontrollutvalg. Bystyret kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer i valgperioden, men 

da må hele utvalget velges på nytt. Regler for valg av medlemmer til kontrollutvalget er fastsatt i 

egen forskrift. Det er strenge begrensninger i hvem som er valgbare til utvalget. Sist 

kommunevalg førte til at det ble valgt nye medlemmer i kontrollutvalget fra oktober 2015.  

Medlemmer og varamedlemmer (2018): 

Medlemmer Varamedlemmer 

Bjørn Melbye (AP), leder 
Astrid Schmidt (SV), nestleder 
Jon Røthe (AP), medlem 
Lars Gunnar Nag (H), medlem 
Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF), medlem 

Felles varaliste for AP, SV og V: 
1. Reidun Aamland Andersen (A) 
2. Vidar Jahnsen (A) 
3. Alexander Iversen (V) 
4. Bente Sophie Ribe Lauritzen (SV) 

Felles varaliste for H og KRF: 
1. Lene Holtskog (H) 
2. Halvor Rismyhr (H) 

Kommuneloven krever at minst ett av medlemmene skal velges blant bystyrets medlemmer. 

Departementet har tolket det slik at dette gjelder valg ved bystyrets konstituering.  
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3. RAMMER FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID 

Etter Kommunelovens § 77 er bystyret pålagt å opprette et eget kontrollutvalg som skal forestå 

det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning og de folkevalgte organ som 

bystyret har opprettet. Tilsynet og kontrollen skjer på vegne av bystyret. Kommunelovens § 77 

slår fast: 

 

” 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). 

 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.” 

Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommuneloven § 77, og i forskrift om 

kontrollutvalg av 15.06.2004, men bystyret kan konkret be utvalget utføre særskilte 

tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med 

den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret og påse at kommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for mange oppgaver som vi vil 

komme nærmere inn på senere.  

4. OPPLÆRING OG KURS 

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) eller gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til 

landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og 

fagkonferansen til Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Dette er viktige samlinger for å tilføre 

kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra 

hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. Agder og Telemark kontrollutvalgs 

sekretariat IKS (Temark) arrangerte i 2018 to konferanser (høst- og vårkonferanse) som 

kontrollutvalgets medlemmer har hatt anledning til å deltatt på. Hensikten med disse 

opplæringsdagene har vært å bidra til å øke og utvikle nye og erfarne kontrollutvalgsmedlemmer 

sin kompetanse om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk, samt en innføring i revisjonens 

og sekretariatets rolle og oppgaver.  
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5. SEKRETARIAT 

Kontrollutvalget får sekretariatsbistand fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 

(Temark). Kommunen ble medeier av Temark fra 01.07.14 i forbindelse med etableringen av 

sekretariatet i Agder. Med oppdrag for 34 kommuner i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark er 

Temark landets største kontrollutvalgssekretariat. Sekretariatet har åtte ansatte og fast sekretær 

for kontrollutvalget i Lillesand er Alexander Etsy Jensen. 

Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og 

oppfølging av møter, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd 

mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 

6. REVISJON 

Kommunen er medeier i, og har avtale om levering av revisjonstjenester fra Aust-Agder revisjon 

IKS. Selskapet leverer revisjonstjenester til ti kommuner. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er 

Ketil Raknes og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er Kristian Fjellheim Bakke. Hovedrevisor 

for Lillesand er Øyvind Nilsen. 

7. ØKONOMI 

For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be bystyret om 

økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til i møte- og 

arbeidsplanen. Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag 

for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen.  

Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av 

kommunens samlede årsregnskap. Under følger budsjett- og regnskapstall for 2018.  

Beskrivelse 

Budsjett 

2018 

Regnskap 

2018 

Møtegodtgjørelse m.v.  Kontrollutvalg 60 000 75 609 

Kurs og andre utgifter 50 000 41 387 

Andre utgifter 10 000 - 

Kjøp fra IKS:   
a. Revisjon (revisjonshonorar, møtedeltagelse og 
forberedelse) 894 000 894 000 

b. Selskapskontroll  30 000 30 000 

c. Sekretariat 167 000 166 000 

Totalutgifter 1 211 000 1 206 996 

 
Regnskapet for Lillesand kontrollutvalg er en integrert del av regnskapet til Lillesand kommune. 
Kontroll, tilsyn og revisjon i Lillesand kommune hadde totalt et mindreforbruk på kr. 4 004 i 2018. 
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8. KONTROLLUTVALGETS ARBEID – MØTER OG SAKER 

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 6 møter og behandlet 48 saker. I tillegg har kontrollutvalget 

gjennomført ett virksomhetsbesøk ved Borkedalen skole i 2018. 

Stortinget har vedtatt å oppheve kommuneloven § 77 nr. 8. Det innebærer at kontrollutvalget i 

likhet med andre folkevalgte organ som hovedregel skal holde åpne møter. Lovendringen trådte i 

kraft fra 01.07.2013.  

Sakskart, saksdokumenter og protokoller legges løpende ut på kommunens og sekretariatets 

hjemmeside (www.temark.no).  

Utvalget ønsker å ha oppdatert informasjon om kommunens virksomhet, og samtidig gjøre egen 

funksjon mer kjent. Rådmannen og representanter for rådmannen har deltatt på flere av 

utvalgets møter for å orientere om forskjellige virksomhetsområder i kommunen, noe 

kontrollutvalget oppfatter som en styrke i sitt arbeid. 

Kontrollutvalget ønsker å være synlig og ha god kontakt med kommunens ledelse. Pressen har 

ikke vært til stede på kontrollutvalgets møter.  

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å arbeide 

med, gjennom kravene i kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som 

velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv. 

Kontrollutvalget kan etter anmodning fra bystyret, etter innspill fra innbyggere eller på eget 

initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, som kan knyttes til utvalgets tilsynsarbeid. 

Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan kommunen følger opp rapporter fra andre tilsyn. 

I det følgende har vi trukket frem noen av sakene som har vært behandlet i løpet av året 2018. 

Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroller er trukket ut som egne kapitler 

henholdsvis kapittel 9, 10 og 11. 

 

Saker som behandles i hvert møte: 

• Godkjenning av møteinnkalling 

• Godkjenning av protokoll fra sist møte 

• Orientering fra revisjonen i møte 

• Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 

 

Saker kontrollutvalget har behandlet: 

• Orientering vedr. offentlige anskaffelser – rutiner, rammeavtaler og mulig avvik 

• Orientering vedr. oppslag i NAVs fagsystem uten tjenstlige behov 

• Orientering vedr. mulig ulovligheter knyttet til steinbrudd og massedeponi i Høvåg 

• Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Lillesand kommune 

• Revisors egenvurdering av uavhengighet 

• Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i Lillesand 



33/19 Nytt kontrollutvalg for perioden 2019-2023  - 19/17630-1 Nytt kontrollutvalg for perioden 2019-2023  : Årsmelding 2018 - Kontrollutvalget Lillesand

Side 5 av 9 
 

• Årsregnskap og årsberetning 2017 for Lillesand kommune - kontrollutvalgets uttalelse 

• Orientering vedr. kommunens rutiner og praksis for å holde budsjettrammen i kommunale 

byggeprosjekter 

• Revisjonens og kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med mislighetssaker 

• Orientering om mulig straffbart forhold og videre oppfølging av saken 

• Rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS 

• Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2018 

• Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018 Lillesand kommune 

• Etterlevelse av gratisprinsippet i forbindelse med skoleturer 

• Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksforvaltning – rutiner og praksis i 

Lillesand kommune 

• Rapport fra selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens selskaper 

• Oppfølging - Orientering om mulig straffbart forhold og oppfølging av saken 

• Orientering om rutiner for varsling etter revisjon 

• Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Lillesand kommune 

• Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 Lillesand kommune 

• Oppfølging - Etterlevelse av gratisprinsippet ifbm. skoleturer 

• Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 Lillesand kommune 

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

anskaffelser 

• Oppfølging av selskapskontroll i LIBIR IKS 

• Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra 

staten 

• Ulovlig praksis ved fakturering av tilknytningsgebyr i enkelte seksjoneringssaker 

• Oppfølging av selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens 

selskaper 

• Orientering - Rådmanns forslag til budsjett for 2019 Lillesand kommune og økonomiplan 

2019-2022 

• Kontrollutvalgets rolle i forvaltningsrevisjonsprosessen 

• Møte- og arbeidsplan for 2019 

 

For nærmere omtale av sakene se sakspapirer og protokoller på sekretariatets nettside: 

https://temark.no/lillesand-motedokumenter/  
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9. REGNSKAPSREVISJON 

Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor skal gi 

trygghet for at en kan stole på informasjonen kommunen gir om sin økonomi. Dette er en viktig 

oppgave. Revisor er en uavhengig og objektiv tredjeperson som gjennom sine kontroller kan 

avdekke og forebygge feil og mangler i den økonomiske rapporteringen. Revisor vil i tillegg 

veilede kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. Utvalget er derfor 

avhengig av at revisor gir tilstrekkelig rapportering om revisjonsarbeidet. At kontrollutvalget og 

revisor har en god dialog og god forståelse av sine oppgaver, er viktige forutsetninger for å være 

trygg på at revisjonsarbeidet blir forsvarlig utført. 

Kontrollutvalget registrerer at revisors arbeid med å utføre regnskapsrevisjon de siste årene er 

blitt mer omfattende, spesielt knyttet til de mange attestasjonsoppgaver (særattestasjoner) som 

utføres på vegne av staten og andre offentlige organer. I tillegg til avgitte beretninger og 

uttalelser mottar kontrollutvalget jevnlig i møter informasjon om utført regnskapsrevisjon. 

Kontrollutvalget har ved flere anledninger gitt utrykk for at det gjøres mye godt arbeid innenfor 

området regnskapsrevisjon og at de er fornøyd med måten revisjonen løser oppdraget på.  

 

10. FORVALTNINGSREVISJON OG ANDRE RAPPORTER 

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som bystyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre at 

kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. 

Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom 

forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk, når 

fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. 

Kontrollutvalget har vært delaktig i valg av tema og utforming av problemstillinger basert på en 

risiko- og vesentlighetsvurdering, innenfor de rammer som er gitt av bystyret. Kontrollutvalget er 

delegert myndighet til å bestemme hvordan avsatte ressurser til forvaltningsrevisjon skal 

benyttes, og revisjonen har gjennomført forvaltningsrevisjonen i henhold til faglige krav i løpet av 

valgperioden. 

Selv om det er spesifikke krav til gjennomføring av en forvaltningsrevisjon, er det viktig at 

kontrollutvalget involverer seg i valg av problemstillinger, avgrensninger og tilnærming. 

Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget muligheten til å gå i dybden i ulike saksforhold, innen 

ethvert virksomhetsområde i kommunen. Forvaltningsrevisjon vil derfor kunne ha høy 

nytteverdi, både i utvalgets kontrollvirksomhet, og i kommunens internkontroll og 

forbedringsarbeid. 

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

bystyret er konstituert, utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av bystyret 

selv, men bystyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planperioden. 
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Kontrollutvalget behandlet i møte 25.04.16 sak nr. 12/16 overordnet analyse/plan for 

forvaltningsrevisjon for Lillesand kommune for perioden 2016-2019 utarbeidet av Aust-Agder 

Revisjon IKS. Planen er godkjent av bystyret i møte 14.09.16 sak 103/16. Områder som 

prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019: 

 

- Skole – Psykososialt miljø 

- Tema: Interne rutiner og oppfølging av mobbesaker. 

- Sosialtjenesten 

- Tema: Saksbehandlingsrutiner og internkontroll ved tildeling av økonomisk 

sosialhjelp. 

- Pleie og omsorg 

- Tema: Gjennomgang av vedtak, rutiner og internkontroll i omsorgstjenesten. 

 

Dersom det er tilgjengelige ressurser og de andre eierkommunene ønsker å igangsette en 

forvaltningsrevisjon innenfor barneverns området skal også Lillesand kommune prioritere dette 

prosjektet. 

 

Lillesand kommune har en ramme på 3-4 prosjekter i valgperioden, noe avhengig av omfanget på 

de ulike prosjektene.  

 

Kontrollutvalget har ikke behandlet forvaltningsrevisjonsrapporter i 2018. Men kontrollutvalget 

har bestilt og behandlet prosjektplan for forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksforvaltning – 

rutiner og praksis i Lillesand kommune. Denne rapporten behandles i kontrollutvalget februar 

2019.  

 

11. SELSKAPSKONTROLL 

Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for 

å sikre at selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll. 

Plan for selskapskontroll for inneværende valgperiode ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 

31.10.16 sak nr. 25/16. Planen er videre blitt godkjent av bystyret i møte 29.03.17 sak nr. 022/17. 

I planen ligger følgende selskaper til prioritering: 

 

1. Lillesand og Birkenes Interkommunale avfallsselskap (Vesentlighet middels/høy)  

2. Overordnet eierskapskontroll av kommunens eierskap og eierstyring  

3. Struktur 1  

4. Kristiansandsregionen Kommunale IKT-tjeneste  

 

Kontrollutvalget har i 2018 behandlet to rapporter fra selskapskontroller: «Selskapskontroll i 

LIBIR IKS» og «selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens selskaper».  
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Rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS 

Dette har vært gjennomført som en utvidet selskapskontroll, som har vært en noe mer utfyllende 

undersøkelse enn en konkret eierskapskontroll. Formålet med denne selskapskontrollen har vært 

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 kommunestyrets vedtak 

og forutsetninger vedrørende forvaltningen av eierinteressene. 

I henhold til vedtatt prosjektplan har revisjonen 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? 

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? 

Med utgangspunkt i de funn som ble gjort i denne selskapskontrollen anbefalte revisjonen at 

Lillesand og Birkenes kommune: 

- Påser at selskapet utformer egne etiske retningslinjer i tråd med eierskapsmeldingen, eller 

sikrer at selskapet er kjent med eiernes etiske retningslinjer. Revisjonen vil samtidig påpeke 

at eierskapsmeldingen kan være utdatert, da den er fra 2010. 

- Vurderer å utforme en rapporteringsrutine fra selskapet, i tråd med kommunens 

eierskapsmeldinger. 

- Vurderer å igangsette eiermøter med LiBiR IKS, noe også selskapet har interesse av. 

 

Rapport fra selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens selskaper  

Hensikten med prosjektet har vært å foreta en gjennomgang av kommunens utøvende 

eierstyring, ved å se på hvilke formaliserte rutiner og strategier som foreligger for god 

ivaretakelse av kommunens eierskap. 

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: 

- Har kommunen en overordnet strategi for styring og ivaretakelse av sine eierskap?  

Herunder hvilke oppfølgingsrutiner, eierskapsprinsipper og formålsbeskrivelser ligger til 

grunn for kommunens selskaper? 

- Hvilke prinsipper ligger til grunn for representantenes utøvelse av kommunens eierskap, og 

hvordan ivaretas kommunens eierinteresser? 
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Med utgangspunkt i de funn som ble gjort i denne selskapskontrollen anbefalte revisjonen: 

- at kommunen systematisk behandler eierskapsmelding, og at eierskapsmeldingen blir 

forankret som et aktivt styringsverktøy 

- at kommunen vurderer å etablere formaliserte oppfølgingsrutiner, herunder systematisk 

skriftlig rapportering, utarbeidelse av selskapsspesifikke eierstrategier og eiermøter i de mest 

sentrale selskapene 

- at kommunen vurderer å ta en prinsipiell diskusjon knyttet til representasjon i selskapene, 

særlig for å avklare hensikten med de ulike organene og hvem som skal sitte i ulike 

posisjoner 

 

12. KONKLUSJON OG AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 legges med dette frem for bystyret til orientering. Ved å se 

årsplan og årsmelding for 2018 i sammenheng, kan bystyret se om de vedtatte oppgaver og 

målsettinger for kontrollutvalget er eller blir fulgt opp.  

 

 

 

Lillesand, 28. februar 2019 

 

 

Bjørn Melbye (sign.)      Alexander Etsy Jensen (sign.) 

Leder        Sekretær 
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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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Arkivsak-dok. 19/17640-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg 02.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler 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 § 23-2), 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 da denne er å finne i 

bystyresak 165/19 behandlet i møte 06.11.19. 

 

Økonomisjef John Ånon Jonassen stiller i møtet for å orientere i saken. 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 19/17641-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg 02.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering - Rådmanns forslag til budsjett for 2020 og 

økonomiplan 2020-2023  

 

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 2020 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 § 23-2. 

 

Rådmann Guri Ulltveit-Moe og økonomisjef John Ånon Jonassen vil orientere om rådmannens forslag til 

budsjett for 2020 Lillesand kommune og økonomiplan 2020-2023 i møtet. 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 18/03549-9 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg 02.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging – offentlige anskaffelser – rutiner, rammeavtaler og 

mulig avvik  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har tidligere behandlet saken i møte 27.02.18 (sak 1/18) og i møte 28.02.19 (sak 2/19). I 

sistnevnte møte var økonomisjef John Ånon Jonassen og rådmann Guri Ulltveit-Moe invitert for å 

orienterte om iverksatte tiltak og svarte på spørsmål. Følgende vedtak ble fattet:  

 

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalget ber om en ny orientering fra rådmannen høsten 2019. 

 

 

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. 

 

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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Til dette møtet er rådmann Guri Ulltveit-Moe og økonomisjef John Ånon Jonassen invitert til 

kontrollutvalget for å redegjør for de tiltakene som er gjennomført for å bedre rutiner og praksis knyttet til 

offentlige anskaffelser (rammeavtaler, forebygge avvik m.m.).  

 

I tillegg vil revisjonen gi informasjon om deres arbeid som er igangsatt gjennom løpende revisjon, hvor 

revisjonen skal undersøke om kommunen følger lov og forskrift om offentlige anskaffelser for 

anskaffelser over kr. 100.000.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens redegjørelse.  

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 19/17636-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 
 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg 02.12.2019 
 
 
 

   
 
 

Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger og 

samarbeid  

   
   

 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Ved å invitere kommunedirektøren (rådmann) til kontrollutvalgets møte, ønsker kontrollutvalget å legge 
til rette for et godt samspill mellom administrativ ledelse og kontrollutvalget. På den måten får både 
kommunedirektøren og kontrollutvalg en god forståelse for hverandres roller og mandat.  
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget og kommunedirektøren er partnere i kommunens egenkontrollarbeid. Både 
kontrollutvalget og kommunedirektøren har ansvar for den kommunale egenkontrollen, og begge parter 
må sørge for et godt samarbeid. Gjennom et godt samarbeid kan kontrollutvalgets arbeid medvirke ikke 
bare til økt kontroll, men også til læring og forbedring i forvaltningen. En viktig forutsetning for godt 
samarbeid er å ha en gjensidig forståelse og respekt for hverandres roller. 
 
Figuren under viser at det fra bystyret går to styringslinjer. Den ene går fra bystyret til 
administrasjonssjefen som har ansvaret for gjennomføringen av kommunens tjenesteproduksjon, 
planlegging og myndighetsutøvelse. Det ligger til administrasjonssjefen å sørge for at administrasjonen 
drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende 
intern kontroll. 
 
Den andre styringslinjen representerer en uavhengig og ekstern kontroll som går gjennom 
kontrollutvalget. Kontrollutvalgets oppgave er å forestå det løpende tilsynet med den kommunale 
forvaltningen på bystyrets vegne. Figuren viser at kontrollutvalget skal ha tilsyn med politiske utvalg 
under bystyret (men ikke selve bystyret), med kommunens virksomhet ledet av administrasjonssjefen, 
med kommunale foretak, interkommunale selskaper og heleide kommunale aksjeselskaper, og med 
kommunens interesser i aksjeselskaper med private eiere. I hovedsak bygger kontrollutvalget sitt tilsyn på 
de kontrollaktiviteter som blir utført og rapportert av revisor. Noen av tilsynsoppgavene kan også utføres 
av kontrollutvalgets eget sekretariat. 
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Begge de to styringslinjene inngår i bystyrets totalansvar for den kommunale virksomheten. 
 

 
 
Videre viser tabellen under aktørene og deres oppgaver og hvor oppgavene er hjemlet i Kommuneloven 
med forskrifter. 
 

 
 
I forbindelse med utarbeidelsen av veilederen for kontrollutvalg kommer det frem av spørreundersøkelsen 
at forutsetningene for ett godt samarbeid er åpenhet, dialog, tillit, gjensidig informasjon og rolleforståelse. 
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Samhandling mellom kontrollutvalg og rådmann bør bygge på: 
 God dialog og rolleforståelse 
 God samhandling mellom administrasjonens og revisjonen (I praksis er det revisor som har den 

løpende samhandlingen med administrasjonen) 
 Rådmann deltar i kontrollutvalget når det er nødvendig 
 Kontrollutvalgets arbeid må oppfattes som nyttig 
 Viktigheten av at rådmann følger opp merknader og tiltak fra kontrollutvalget innen angitte frister 
 Kontrollutvalget viser respekt for kommunens administrasjon og ansatte 

 
Rådmann Guri Ulltveit-Moe stiller i møtet for å bidra til å etablere den gode dialogen som er nødvendig 
for å få et godt samspill mellom kontrollutvalget og administrasjonen. 
 
 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet ønsker med denne saken å legge til rette for en god dialog mellom rådmann og 
kontrollutvalget i møtet og at det igjen skal føre til et godt samspill mellom administrasjonen og 
kontrollutvalget resten av denne valgperioden. 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 19/10111-5 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg 02.12.2019 

 

 

Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 03.06.19 bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag 

for plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-2023i henholdsvis sak 19/19 og 

sak 20/19. I tillegg fikk sittende kontrollutvalg anledning til å komme med deres innspill til plan for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i samme møte sak 21/19.  

 

Denne saken legges frem for nytt kontrollutvalg, slik at også dette utvalget får anledning til å 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 i ny kommunelov 

§ 23-3 og § 23-4. Videre gir forskrift om kontrollutvalg og 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. Kontrollutvalget og bystyret vil 

behandle plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll for neste valgperiode innen utgangen 

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. 
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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 

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 i starten av perioden. Det legges med dette opp til at det 

nye kontrollutvalget får 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 

 



38/19 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - 19/10111-5 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll : Notat - Forvaltningsrevisjon i Lillesand kommune 2016-2019

  1 av 1 

  

 

  

  

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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 Vår ref.:        

 Saksbehandler: Stine Norrøne Beck 

 Saksbeh. tlf: 48025990 
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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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Arkivsak-dok. 19/17626-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg 02.12.2019 

 

 

Møte- og arbeidsplan for 2020 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2020 godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de 

møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2020: Tirsdag kl. 09:00: 25.02 - 05.05 - 02.06 - 08.09 - 20.10 - 01.12 

 

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 bystyremøter og andre utvalgsmøter 

• tidspunkt for rapportering fra regnskapsrevisjon 

• tidspunkt for rapportering fra forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollprosjekter 

• 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 lov og 

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 kravene i lov og forskrift.  

 

Sekretariatet legger frem forslag til følgende møtetidspunkt og agenda for 2020: 
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Lillesand kontrollutvalg 

Møte- og arbeidsplan 2020 

 

Tirsdag 25. februar 2020 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

• Revisors egenvurdering av uavhengighet 

• Årsmelding 2019 fra kontrollutvalget 

• Risiko og vesentlighetsvurdering – plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

• Referat fra kontrollutvalgskonferansen (NKRF) 

• Orientering fra revisjonen i møte 

• Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 

 

Tirsdag 5. mai 2020 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

• Melding om andre reviderte regnskap (bl.a. skatteoppkreveren) 

• Årsregnskap/årsrapport 2019 for Lillesand kommune 

• Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2020 

• Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

• Orientering fra revisjonen i møte 

• Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 

 

Tirsdag 2. juni 2020 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

• Virksomhetsbesøk/bedriftsbesøk - kontrollutvalget kommer med ønske i møte 

• Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2020 

• Orientering fra revisjonen i møte 

• Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 

 

Tirsdag 8. september 2020 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

• Rapport fra forenklet etterlevelseskontroll  

• Overordnet revisjonsstrategi 

• Budsjett for kommunens kontrollaktivitet for 2021  

• Orientering fra revisjonen i møte 

• Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 

 

Tirsdag 20. oktober 2020 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

• Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 

• Orientering fra revisjonen i møte 

• Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 

 

Tirsdag 1. desember 2020 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

• Orientering om budsjett Lillesand kommune 2021 

• Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2021 

• Orientering fra revisjonen i møte 

• Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 
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Slik sekretariatet ser det vil det fortsatt være fornuftig at møtene starter enten kl. 09:00. 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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Arkivsak-dok. 19/00181-9 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg            

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisjonen 02.12.19 

 

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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Arkivsak-dok. 19/00189-9 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg 02.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 02.12.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker: 

a. Påmelding til NKRF`s kontrollutvalgskonferanse 29.-30.01.2020 

b. Abonnement på Kommunerevisoren  

 

2. Innkommen/utgående post: 

Ingen innkommen/utgående post. 

 

3. Saker behandlet i bystyret: 

a. 16.10.19 sak 117/19 - Kontrollutvalg 2019-2023 – valg 

b. 06.11.19 sak 166/19 - Kontrollutvalg 2019-2023 - nytt valg 

 

4. Neste møte 25.02.20 kl. 09:00 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 19/00188-9 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Lillesand kontrollutvalg 02.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 02.12.19 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 


	Lillesand kontrollutvalg (02.12.2019)
	Saksliste
	Møteinnkalling
	5/19 Godkjenning av møteinnkalling 02.12.19

	Møteprotokoll
	5/19 Godkjenning av protokoll fra møte 03.09.19
	Protokoll 03.09.19


	Saker til behandling
	32/19 Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og samarbeid 
	33/19 Nytt kontrollutvalg for perioden 2019-2023 
	Årsmelding 2018 - Kontrollutvalget Lillesand
	Notat - Forvaltningsrevisjon i Lillesand kommune 2016-2019
	Notat - Selskapskontroll i Lillesand kommune 2016-2019

	34/19 Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 
	35/19 Orientering - Rådmanns forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 
	36/19 Oppfølging – offentlige anskaffelser – rutiner, rammeavtaler og mulig avvik 
	37/19 Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger og samarbeid 
  
  
	38/19 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
	Notat - Forvaltningsrevisjon i Lillesand kommune 2016-2019
	Notat - Selskapskontroll i Lillesand kommune 2016-2019

	39/19 Møte- og arbeidsplan for 2020
	40/19 Orientering fra revisjonen 02.12.19
	41/19 Referatsaker 02.12.19
	42/19 Eventuelt 02.12.19


