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1.

INNLEDNING

I henhold til kommuneloven §§ 23-1 og 23-2 skal kontrollutvalget på vegne av by-/kommunestyret
føre løpende kontroll med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget skal herunder blant annet
påse at:
 det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og av selskaper kommunen har
eierinteresser i
 det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv.
(eierskapskontroll)
 vedtak som by-/kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp
Forvaltningsrevisjon er et grunnleggende virkemiddel for å ivareta den kommunale egenkontrollen, og
utgjør et viktig redskap for de folkevalgtes kontroll med den kommunale forvaltningen.
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak, jf.
koml. § 23-3. Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter eller kommunestyrets vedtak og anerkjente
prinsipper for eierstyring, jf. koml. § 23-4.
Kommuneloven pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og plan for
eierskapskontroll minst én gang i løpet av valgperioden, og senest innen utgangen av året etter by/kommunestyret er konstituert. Planene skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper, og skal sikre at det gjennomføres
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll regelmessig i alle kommuner.
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor behovet er størst for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i kommende valgperiode. Analysen vil være veiledende for
utarbeidelsen av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2020-2023.
Dette dokumentet er resultatet av en overordnet analyse av kommunen, basert på risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Vurderingene gir ikke detaljert informasjon om de ulike tjenesteområdene i
kommunen. Dersom utvalgte sektorer peker seg ut med spesielle risikoforhold, vil disse utarbeides
grundigere ved en eventuell bestilling fra kontrollutvalget om forvaltningsrevisjon på området.
Revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering er inndelt i to deler; del 1 om forvaltningsrevisjon og
del 2 om eierskapskontroll. I del 1 om forvaltningsrevisjon vil revisjonen redegjøre for hovedfunnene
fra den overordnede analysen som er gjennomført, gjennom de ulike kommunale tjenesteområdene. I
del 2 om eierskapskontroll, vil det redegjøres for risiko- og vesentlighetsvurderinger knyttet til
kommunens ulike eierskap.
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2.

METODISK GJENNOMFØRING

Revisjonens analyse knyttet til risiko- og vesentlighetsvurderingene, bygger på informasjon fra en
rekke ulike kilder. Det er anvendt både kvalitative og kvantitative tilnærminger for å gi et så bredt
informasjonsgrunnlag som mulig for de vurderingene som er foretatt. Dette er gjort for å gjenspeile
kompleksiteten i den kommunale virksomheten, og for å få en bredest mulig faktabeskrivelse av de
potensielle risikoområdene som knytter seg til kommunens virksomhet.
Kommunens
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Figur 1: Figuren viser hvilke informasjonskilder som er grunnlag for risiko- og vesentlighetsvurderingene

Av kvalitativ metodeinnhenting er det blant annet gjort dokumentanalyser av kommunens
styringsdokumenter. Kommunens årsberetninger, budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 har
utgjort viktige kilder i dokumentanalysen. Videre har revisjonen anvendt kommunens tertialrapporter,
kvalitetsplaner, fylkesmannens kommunebilde og kommunens hjemmesider.
Videre har kontrollutvalget fra perioden 2015-2019 blitt involvert i prosessen, hvor de har fått
anledning til å gi sine vurderinger av potensielle risikoområder i kommunen. Tilsvarende har også
kontrollutvalgsekretariatet og regnskapsrevisor internt kommet med sin kunnskap omkring de
risikoområder som ligger i kommunen.
For å få et kvantitativt sammenligningsgrunnlag har revisjonen anvendt offentlig tilgjengelige
KOSTRA1-tall som sammenligningsgrunnlag når det gjelder vurderinger av produktivitet,
dekningsgrad og prioriteringer i ulike sektorene i kommunen. For å få et komparativt grunnlag, har
revisjonen valgt å sammenligne med Grimstad, Birkenes, Froland, KOSTRA-gruppe 11 og AustAgder fylke. Arendal, Risør og Tvedestrand kommune samt landsgjennomsnittet er også anvendt i
enkelte analyser.

1

KOSTRA= KOmmune-STat-RApportering er et rapporteringssystem for norske kommuner og staten, publisert
av Statistisk sentralbyrå

2

For å supplere det kvantitative datagrunnlaget, ble det sendt ut en spørreundersøkelse til kommunens
ledelse, kommunalsjefer/virksomhetsledere og enhetsledere, samt til medlemmer av bystyret og av
kontrollutvalget inkludert varamedlemmer. Undersøkelsen ble distribuert ut til totalt 60 respondenter,
med en svarprosent på 67 % (50 % eksl. de som gjennomførte kun deler av undersøkelsen).
Respondentene fordelte seg helt likt blant ansatte og politikere, ved 50 % på hver. Resultatene fra
spørreundersøkelsen ble benyttet som grunnlag for en samtale med kommunedirektøren og resten av
ledergruppen, i sluttfasen av analysearbeidet.
For å systematisere datamaterialet ble det i forkant av datainnsamlingen definert rammer for
gjennomføringen. Revisjonen utviklet et analyseverktøy med et sett definerte risikoområder fordelt på
sektorene oppvekst, helse og omsorg, teknisk forvaltning, hjelpetjenester samt sektoroverskridende
områder. Under sektorene ble det delt inn i ulike tjenesteområder, hvor det igjen ble definert et sett
med potensielle risikoområder for det respektive tjenesteområdet.
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Figur 2: Illustrasjon av revisjonens definisjoner av sektorer, tjenesteområder og potensielle risikoområder

Sannsynlighet

Analyseverktøyet er anvendt aktivt gjennom hele prosessen, og utgjør grunnlaget for de vurderinger
som fremkommer av dette dokumentet. Revisjonens vurdering av risiko utgjør produktet av en
sannsynlighet- og konsekvensvurdering, et måleverktøy anvendt på datamaterialet fra de ulike
informasjonskildene. Sannsynligheten er i hvilken grad faktagrunnlaget i analysen inneholder faktorer
som øker sannsynligheten for avvik på tjenesteområdet. Konsekvensvurderingen skal representere et
bilde av hvor store konsekvensene vil være/er dersom avvikene forekommer.
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Figur 3: Analyseverktøy for beregning av risiko etter sannsynlighet- og konsekvensvurdering

Lillesand kommune har for øvrig vært en del av et pilotprosjekt i forbindelse med revisjonens risikoog vesentlighetsvurderinger. Pilotprosjektet har gått ut på at revisjonen underveis i analysearbeidet har
hatt samarbeid og erfaringsutveksling med de ulike fagansvarlige hos fylkesmannen, som en del av
helhetsvurderingene knyttet til risiko på de ulike områdene i kommunen.
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3.

OPPVEKST

Innenfor oppvekstsektoren har revisjonen gjennomført risikovurderinger knyttet til tjenesteområdene
skole, barnehage og barnevern. Lillesand kommune har en skolestruktur som omfatter fem skoler,
hvorav tre er 1.-7. trinn, én 1.-10.trinn og én ungdomsskole. Når det gjelder barnehager, er det i
Lillesand fire kommunale barnehager og 10 private barnehager. Fra 01.01.2016 vedtok bystyret i
Lillesand å inngå et samarbeid med flere kommuner om et interkommunalt vertskommunesamarbeid
på barnevern. Barneverntjenesten består i dag av Lillesand, Birkenes og Kristiansand kommune, hvor
sistnevnte har vertskommuneansvaret.

SKOLE
KOSTRA
Gjennom KOSTRA fremkommer det at Lillesand har høye netto driftsutgifter i grunnskolen sett i lys
av sammenlignbare kommuner, samtidig som kommunen har hatt en jevn høy økning i netto
driftsutgifter de siste 4 årene. Fra 2015 til 2018 har Lillesand kommune hatt en økning på netto
driftsutgifter i grunnskolen på ca. 20 %, mens de sammenlignbare kommunene ligger på hhv. 8-11 %.2
Når det gjelder kompetanse blant lærere i grunnskolen, viser KOSTRA at Lillesand har høyere andel
lærere med pedagogisk utdanning enn sammenlignbare kommuner, KG11 og fylket.3 KOSTRA
opererer med «gruppestørrelse 2»4, som utgjør en indikasjon på elever per lærer i ordinær
undervisning. Lillesand har her en verdi som ligger høyere enn KG11 og fylket, men mindre enn f. eks
Grimstad og Froland kommune.
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning lå stabilt fra 2016 til 2017, men gikk noe opp i
2018. Sammenlignet med komparative kommuner, fylket og KG11 ligger Lillesand ganske
gjennomsnittlig, med 8 %. Årstimer til spesialundervisning per elev viser derimot at Lillesand ligger
noe høyere enn f. eks Birkenes og Froland kommune (Lillesand med 86 årstimer pr. elev), men lavere
enn både landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet (hhv. 137,6 og 116,3 årstimer pr. elev).
Kommunens styringsdokumenter
Gjennom årsberetning 2018 skildres store variasjoner mellom kommunens fem grunnskoler, med en
økonomisk fordelingsmodell under stadig utvikling for å fange opp skjevheter og nye krav blant
skolene. Skolene har gjennom budsjett 2020 fått inn midler til økt lærerdekning som følge av ny
lærenorm, samtidig økes presset på skolene for å etterkomme de nye kravene til bemanning.
Skolene hadde i 2018 et merforbruk på 1,16 mill. kr. Flere styringsdokumenter viser til at elevtallene
stadig øker i Lillesand, hvor utfordringen er at kommunen skal ha nok skolekapasitet der
elevtallsøkningen og boligbyggingen skjer. Skolene mener det videre er utfordrende at budsjettår og
skoleår ikke følger hverandre. Lillesand kommune har en ambisiøs investeringsplan som presenteres i
budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, hvor det på skole er lagt inn investeringsmidler til blant
annet utvidelse av Lillesand ungdomsskole fra fire til seks paralleller, nye gymsaler på Tingsaker og

2

Netto driftsutgifter til grunnskole i Lillesand (i 1000 kr), har steget fra 115.751 kr i 2015 til 139.078 kr i 2018
Andel lærere i grunnskolen med pedagogisk utdannelse fra universitet / høgskole + annen utdanning fra
universitet / høgskole ligger Lillesand med en dekning på 95,3 %. Snittet for fylket ligger tilsvarende på 91,6 %
4
Gruppestørrelse 2 er definert som forholdet mellom elevtimer minus timer til spesialundervisning og særskilt
norskopplæring, og ordinære undervisningstimer pluss oppdeling til samiske språkalternativer
3
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Borkedalen skoler og ny barneskole i sentrum. Summen av investeringene utgjør anslagsvis 417
millioner kroner.
Kommunen ansatte i 2017 et uavhengig mobbeombud for skole og barnehage, i hensikt å få mer
målrettet arbeid med å redusere de høye mobbetallene blant kommunens grunnskoler. Mobbeombudet
er et lavterskeltilbud til barn, unge, foreldre, barnehager og skoler i spørsmål om mobbing, krenkelser
og barnehage-/skolemiljø. Elevundersøkelsen for 2018/2019 viser at Lillesand kommune fortsatt
ligger noe høyt, da 7,5 % av elever på 7. trinn oppgir at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden, noe som
tilsier høyere tall enn landsgjennomsnittet på 7 % og fylkesgjennomsnittet på 6,8 %. Kommunen er for
øvrig i gang med utarbeidelsen av ny kvalitetsplan for barnehage og skole, en fells kvalitetsplan med
livsmestring som nytt satsningsområde. Mobbing og elevenes læringsmiljø ble også skissert som et
risikoområde fra kontrollutvalget i forrige periode, sammen med overgangen mellom barnehage og
skole.
PP-tjenesten omtales i årsberetning 2018 som en liten avdeling, sårbar ved sykdom og vikariater. Det
var tre nyansettelser i 2018, og året var derfor krevende for tjenesten mtp. opplæring av nyansatte.
Grunnet ulike forhold har tjenesten også vært underbemannet deler av 2019, men det skildres full
kapasitet igjen i skoleåret 2019/2020. Utfordringer også ved PP-tjenestens beliggenhet, da det gir
utfordringer ift. et godt sømløst tverrfaglig samarbeid. Kommunen jobber iht. Budsjett 2020 og
økonomiplan 2020-2023 med å redusere andelen barn med vedtak om spesialundervisning, blant annet
gjennom en satsning i regi av Region Kristiansand hvor et av målene er å få flere barn over fra
spesialundervisning til tilpasset opplæring.
Kommunen hadde i april 2019 et tilsyn fra fylkesmannen på Høvåg skole og Lillesand ungdomsskole
knyttet til skolenes arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Det ble avdekket tre lovbrudd i
tilsynet innenfor sikring av kompetansemål og IOPs samsvar med enkeltvedtak og med ordinære
opplæringsplaner.
Spørreundersøkelse
Innenfor oppvekst ble respondentene spurt hvilket tjenesteområde de mener det knytter seg størst
risiko til i Lillesand kommune, målt opp mot overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak. Det var relativt jevn fordeling av
respondentene, hvor 36 % pekte ut skole som det område med størst risiko. Innenfor hvilket område i
hele kommunen det er størst behov for en forvaltningsrevisjon i kommende periode, pekte også skole
seg ut som 5. størst risiko.
Ved respondentenes konkretisering av risikoområder innenfor skole, ble mobbing og skolemiljø utpekt
gjentakende ganger. Både forebyggende arbeid, skolenes håndtering når mobbing avdekkes samt
samarbeid med mobbeombud ble pekt ut som risikoer av flere. Spesialundervisning ble også av flere
belyst som potensiell risiko knyttet til skolesektoren, herunder både vedtak, omfang og kvaliteten på
spesialundervisningen. Internkontroll, økonomistyring og ulikheter blant skolene ble også trukket frem
som mulige risikoer for skolene i Lillesand.
Revisjonen er gjort oppmerksom på at det foreligger risiko knyttet til skolenes håndtering av
mobbesaker og informasjonsflyt mellom hjem og skole i pågående saker.
Samtale med kommunedirektør og lederteamet
Under møtet med kommunedirektør og kommunalsjefer, pekes det på flere kritiske faktorer innen
skole. Av saker som har blitt klaget inn til fylkesmannen, omhandler disse i hovedsak klager knyttet til
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opplæringslovens kap. 9A om psykososialt miljø. Kommunalsjef mener for øvrig at forankringen av
nye regler (kap. 9A) har kommet veldig på plass, og skolene jobber aktivt med det. En av rådgiverne i
kommunen jobber også eksplisitt med skolemiljø.
Når det gjelder lærernormen mener kommunalsjef at de har god kontroll på denne på alle skolene. Det
er for øvrig en negativ utvikling knyttet til vold og trusler hos skolene, både mellom lærer-elev og
elev-elev. Utviklingen har vært størst på mellomtrinnet.

BARNEHAGE
KOSTRA
Barnehagestrukturen i Lillesand viser en relativt høy andel ikke-kommunale barnehager, da de private
barnehagene utgjør ca. 71 % (pr. 2019 utgjorde dette ca. 60 % private og 40 % kommunale plasser).
Kommunen har høye utgifter knyttet til barnehagesektoren, hvor netto driftsutgifter til barnehager i
prosent av kommunens totale netto driftsutgifter ligger betydelig høyere enn alle de sammenlignbare
kommunene, fylket og KG11. For 2018 utgjorde utgifter til barnehagesektoren i Lillesand på 23,2 %
av det totale budsjettet, mens de komparative enhetene hadde hhv. 12-15 %.
Barn med ekstra ressurser til styrket tilbud ift. alle barn i barnehagen, utgjorde 16,8 % i Lillesand i
2017, noe høyere enn sammenlignbare kommuner og grupper.5 Leke- og oppholdsareal per barn i
barnehage, målt i m2, er noe lavere i Lillesand sammenlignet andre kommuner, med 6,1 m2 i
Lillesand og hhv. 6,6 og 6,9 m2 i Birkenes og Froland kommune. I Lillesand er leke- og
oppholdsarealet per barn noe mindre i de kommunale barnehagene i forhold til de private. (5,7 m2 mot
6,4 m2).
Når det gjelder kravene til bemanning i barnehagene, oppfyller de fire kommunale barnehagene i
Lillesand både bemanningsnormen og pedagognormen.6 Voksentettheten er marginalt bedre i de
kommunale barnehagene enn i de private. KOSTRA-tall for øvrig viser at Lillesand ligger relativt
gjennomsnittlig sett i sammenheng med de øvrige kommunene, KG11, fylket og landet.
Kommunens styringsdokumenter
Årsberetning 2018 viser at barnehagesektoren hadde et merforbruk på 4,7 mill. kr., et avvik som i
hovedsak er kostnader knyttet til spesialpedagogiske tjenester i barnehagene. Sett i lys av tidlig
innsats, er utviklingen i tråd med planen, men viser seg å være svært kostnadsdrivende. Budsjett 2020
viser til en utflating av veksten i barnetallene de siste årene, med en nedgang fra 2020.
Dagens prognoser viser at kommunen i sentrum har nok barnehagekapasitet i mange år fremover, med
en overkapasitet av plasser i sentrum fra 2019. Det er viktig at kommunen aktivt forsøker å «styre»
kapasiteten som barnehagemyndighet, med fokus på forholdet mellom godkjenninger av barnehager
og effekten av overkapasitet og tilskuddsordningen. Revisjonen er for øvrig gjort oppmerksom på at
kommunen har pågående et tilsyn fra fylkesmannen knyttet til godkjenning av barnehager.
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Hhv. 15,5 % i Grimstad, 11,6 % i Birkenes, 9,8 % i Froland og 16,1 % i KG11
Bemanningsnorm: krav om maks 6 barn per ansatt i grunnbemanningen. Blåbæråsen, Borketun, Framsyn og
Prestholt barnehager hadde hhv. 5,5 – 5,9 – 5,9 – 5,9
Pedagognorm: krav om maks 14 barn per pedagogiske leder. Ett ekstra barn krever et helt ekstra årsverk.
Blåbæråsen, Borketun, Framsyn og Prestholt barnehager hadde hhv. 11,2 – 14 – 13,8 – 13,8
6
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Kommunen har opprettet et eget spesialpedagogisk team for barnehagene (7,2 årsverk), da sektoren
har opplevd en økning i spes.ped. de siste årene. Kommunen jobber iht. budsjett 2020 med å endre
utviklingen, og ser at veksten flater ut noe.
Tidligere kontrollutvalg skisserte overgangen barnehage-skole som et risikoområde i Lillesand.
Kommunen har utarbeidet en rutinebeskrivelse for dette, for å sikre en trygg og god overgang når
barna skal slutte i barnehage og begynne på skole. Rutinen har et kvalitetsmål, med en tidslinje med
ulike ansvarsoppgaver gjennom året. Kommunen er i tillegg som nevnt, i gang med utarbeidelsen av
ny kvalitetsplan for barnehage og skole, en fells kvalitetsplan med livsmestring som satsningsområde.
Spørreundersøkelse
Innenfor oppvekst, mente 19 % av respondentene at barnehager var det tjenesteområdet det knytter seg
størst risiko ved, målt opp mot overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak. Respondentenes konkretisering av risikoene ved
barnehagesektoren, var det tre områder flere respondenter påpekte: økonomistyring, forebyggende
arbeid og håndtering av mobbing og bemanningsnorm.
Samtale med kommunedirektør og lederteamet
Kommunedirektør og kommunalsjef pekte på at det innenfor barnehage jobbes mye med
spesialpedagogiske tiltak, da økningen anses som noe utfordrende. Enkeltvedtakene blir fattet på
rådhuset, men det ligger en risiko knyttet til bruken av pengene som følger med vedtaket og hvorvidt
den enkelte barnehage følger innholdet i vedtaket. Kommunen har for øvrig opprettet et eget
spesialpedagogisk team som er med ut i barnehagene.
Når det gjelder barnehagedekning i Lillesand har dette vært utrolig krevende for kommunen.
Kommunen har i dag overkapasitet, og barnetallene fortsetter å gå ned. Kommunen er bekymret
dersom de må redusere størrelsen på enkelte barnehager.

BARNEVERN
KOSTRA
Gjennom KOSTRA fremkommer det at Lillesand på flere variabler har høye kostnader knyttet til
barnevernet, betydelig høyere enn både sammenlignbare kommuner, fylket, KG11 og landet. Netto
driftsutgifter til barneverntjenesten pr. innbygger 0-22 år i Lillesand er på 10.322 kr., hvor det
gjennomsnittlig for fylket, KG11 og landet ligger på ca. 8300 kr.7 Tilsvarende høyt ligger Lillesand på
netto driftsutgifter per barn i barnevernet, med hhv. 174.178 kr. mot f. eks Birkenes på 116.210 kr.
eller Aust-Agder fylke på 118.005 kr.
Overholdelse av frister viser at Lillesand ligger på kun 1,7 % på fristbrudd i undersøkelsessaker, og
ingen fosterhjemsbarn som ikke har fått oppfølging iht. lovkrav. Tilsynskrav i fosterhjem som ikke er
oppfylt er derimot på 14,3 % sammenlignet med hele den interkommunale barneverntjenesten som
ligger på kun 2,1 %. Lillesand ligger for øvrig under fylkesgjennomsnittet vedr. brudd på tilsynskrav i
fosterhjem (18,5 %). Antall barn med undersøkelser eller tiltak per årsverk viser en økning i Lillesand
fra 2015 til 2018, med 30,8 barn sammenlignet med fylket med 21,3 barn i gjennomsnitt. Når det
gjelder andel barn med undersøkelse eller tiltak ift. alle innbyggere 0-17 år, ligger Lillesand lavere ift.
7

Netto driftsutgifter til barneverntjenesten pr. innbygger 0-22 år, ligger øvrige komparative kommuner på:
Grimstad (7.618 kr), Froland (6.142) og Birkenes (6.917)
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barneverntjenesten totalt samt fylket når det gjelder tiltak – men høyere enn barneverntjenesten totalt
når det gjelder barn med undersøkelse.8
Kommunens styringsdokumenter
Årsberetning 2018 viser til at barneverntjenesten har hatt høyt sykefravær (10,7 %) og utfordringer ift.
rekruttering av ansatte med erfaring. De største utfordringene i barneverntjenesten beskrives i budsjett
2020 som det kontinuerlige krysspresset mellom lovpålagte oppgaver innenfor undersøkelser,
meldinger, oppfølging i fosterhjem/institusjon og forebyggende arbeid.
Budsjett 2020 viser til at utgiftene til fosterhjemsplasseringer i barnevernet øker foruroligende. Dette
skyldes en kombinasjon av at flere barn har behov for å plasseres i fosterhjem og at utgiftene per
fosterhjem øker. Økt egenandel ved bruk av statlige barneverntiltak er ikke kompensert fullt ut, noe
som medfører betydelige utfordringer for tjenesten. Barneverntjenesten anvender i svært liten grad
private aktører. Det arbeides med etablering av egen tiltaksavdeling som skal jobbe med de 85 mest
krevende familiene i hele barneverntjenesten.
Spørreundersøkelse
Barneverntjenesten var det tjenesteområdet som ble skissert med høyest risiko innenfor
oppvekstsektoren i spørreundersøkelsen, med nesten 40 %. Flere respondenter skisserte risiko
vedrørende kvalitet og belastning innenfor saksbehandling samt oppfølging mtp. samarbeidet om
barneverntjenesten. På spørreundersøkelses generelle spørsmål om hvilket område innenfor hele
kommunen det er størst behov for en forvaltningsrevisjon i kommende periode, ble barnevernet valgt
som høyest risiko av alle de 15 skisserte områdene.
Samtale med kommunedirektør og lederteamet
Kristiansand har delegert ansvaret for barneverntjenesten til Lillesand gjennom
vertskommunemodellen, men Lillesand kommune har selv ansvaret for internkontrollen. Kommunen
har i denne forbindelse jevnlige møter med samarbeidsutvalg i barnevernet, og gjennomgår avvik i
tjenesten. Når det gjelder kostnader så er det noe vanskelig å forutsi, men kommunen har hatt en
betydelig økning når det gjelder fosterhjemsplassering. Enslige mindreårige asylsøkere slo for øvrig
veldig ut på tallene.
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Barn med undersøkelse og tiltak ift. innbyggere 0-17 år ligger Lillesand på hhv. 5 % og 2,9 %, barneverntjenesten totalt på hhv. 4,9 % og 3,9 % og Aust-Agder fylke på hhv. 5,1 % og 4,8 %.
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3.1.

DELKONKLUSJON FOR OPPVEKST

I revisjonens risiko- og vesentlighetsberegning (sannsynlighet og konsekvens), kommer alle områdene
innenfor oppvekst i Lillesand ut med høy grad av risiko, med rød kategori totalt på både skole,
barnehage og barnevern.
Etter revisjonens vurdering er det innenfor skole spesielt tre områder som skiller seg ut som større
risikoområder for kommunen. Elevers psykososiale skolemiljø trekkes frem gjennomgående i
revisjonens analyse. Flere elever i Lillesand oppgir å bli mobbet enn gjennomsnittet, det er også
skissert som en risiko fra både tidl. kontrollutvalg og av ansatte og politikere i spørreundersøkelsen.
Risikoen knytter seg til etterlevelse av reglene i opplæringslovens kap. 9A ved bl.a. aktivitetsplikt,
forebyggende arbeid og skolenes håndtering når mobbing avdekkes. Revisjonen mener videre det
foreligger risiko ved spesialundervisning og PP-tjenesten. Kommunen forsøker p.t å få ned antall
vedtak om spesialundervisning. Det har også vært krevende ift. bemanning ved PP-tjenesten, og det
pekes på potensiell risiko ved både vedtak, omfang og kvaliteten på spesialundervisningen.
Revisjonen registrerer en overordnet risiko knyttet til økonomi og styring i skolesektoren, da det pekes
på store variasjoner mellom de ulike skolene både i styringsdokumenter og i spørreundersøkelsen.
Revisjonen bemerker videre høye utgifter ved skolesektoren i Lillesand, med en jevn årlig økning de
siste årene. Dette samtidig som det legges opp til en investeringsplan på skole på anslagsvis 417 mill.
kr, med utvidelse av Lillesand Ungdomsskole, nye gymsaler og ny barneskole i sentrum. Bemanning,
lærernorm og vold/trusler trekkes for øvrig også frem som potensielle risikoer innen skole. Innenfor
skole mener revisjonen dermed at risikoene fordeler seg følgende:
Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig

Lav

Moderat

Alvorlig

Svært alvorlig

Økonomi og styring
Spesialundervisning

Meget liten
Liten
Moderat
Stor
Svært stor

Psykososialt skolemiljø

Ved barnehage er det etter revisjonens vurdering barnehagenes arbeid med spesialpedagogiske tiltak
som skiller seg ut med høyest risiko. Lillesand ligger høyere enn sammenlignbare enheter, samtidig
som merforbruket i 2018 i hovedsak knyttet seg til kostnader til spes. ped. tjenester i barnehagene.
Revisjonen bemerker at økningen i spes.ped. tiltak omtales som utfordrende, og mener det knytter seg
en risiko til bruken av pengene som følger med vedtak og hvorvidt den enkelte barnehage etterlever
innholdet i vedtaket. Revisjonen mener i forlengelse av dette at det foreligger risiko ved kommunens
generelle styring av barnehagesektoren. Herunder en potensiell risiko både ved forholdet mellom
godkjenning av barnehager og effekten av overkapasitet og tilskuddsordningen, samt kommunens
høye utgifter på barnehager da Lillesand ligger betydelig høyere enn andre. Barnas psykososiale miljø
(mobbing) vil også kunne utgjøre en risiko, både basert på innspill i analysen og samfunnets økende
fokus på at barnets psykiske helse starter tidlig. Innenfor barnehage vurderer revisjonen følgende:
Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig
Meget liten
Liten
Moderat
Stor
Svært stor

Lav

Moderat

Alvorlig

Svært alvorlig

Psykososialt barnehagemiljø
Styring og ressursbruk
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Barneverntjenesten i Lillesand er i utgangspunktet delegert til Kristiansand som vertskommune.
Analysen viser for øvrig at kommunen generelt har høye kostnader til barnevernet ift. andre. Det vises
til utfordringer ved sykefravær og tilgjengelig kompetanse, noe revisjonen mener man bør se i
sammenheng med ansatte og politikeres skisserte risiko ved kvalitet og belastning innenfor
saksbehandling. Revisjonen registrerer også at barnevernet ble skissert som høyest risiko av alle
kommunens tjenesteområder av ansatte og politikere. Revisjonen registrerer videre en risiko ved
Lillesands store økning av fosterhjemsplasseringer. Innenfor barnevern vurderer revisjonen risikoen
følgende:

Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig
Meget liten
Liten
Moderat
Stor
Svært stor

Lav

Moderat

Alvorlig

Svært alvorlig

Fosterhjem
Kvalitet og personalressurser
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4.

HELSE OG OMSORG

Lillesand kommune har organisert sine helse- og omsorgstjenester i rammeområdet «Helse og kultur»,
bestående av blant annet pleie og omsorg Høvåg, pleie og omsorg sentrum, enhet for tjenestetildeling
omsorg, enhet for tverrfaglig helse og habilitering.
01.05.2016 ble Lillesand kommune en del av SIO-prosjektet, en forsøksordning gjennomført av
Helsedirektoratet om statlig finansiering av omsorgstjenester. Prosjektet handler i hovedsak om å
utarbeide felles kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Videre er det lagt vekt på å utvikle
kvaliteten på tjenestene særlig ved at brukere i større grad skal få nødvendig bistand og tilretteleggelse
for i størst mulig grad kunne mestre dagliglivets gjøremål, i stedet for å være passive mottakere av
hjelp. Prosjektet har også gitt muligheter til økt satsning på utvikling av tjenestene. Enkelte KOSTRAtall og annen statistikk innen tjenestene vil derfor bli noe unyansert, da omsorgstjenestene er påvirket
av forsøksordningen.

SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER
KOSTRA
Når det gjelder bemanning, viser KOSTRA at Lillesand har en noe lavere andel brukerrettede årsverk
med helseutdanning sett i lys av sammenlignbare kommuner og grupper – hhv. 75,5 % i Lillesand mot
eksempelvis Grimstad med 80,6 % og fylket med 78,9 %. Kommunen har for øvrig en god dekning på
årsverk per bruker, da Lillesand ligger noe høyere enn de komparative kommunene.9
Gjennom fordeling av timer til omsorgstjenester per år fremkommer det at de fleste av
omsorgstilbudene har holdt seg relativt stabilt de siste 3 årene. Når det gjelder hjemmetjenester
hjemme har det derimot vært en drastisk økning, i tillegg til betydelige høyere tall enn øvrige tjenester
i utgangspunktet. Helsetjenester hjemme har i Lillesand økt fra 91.700 timer i 2016 til 151.800 timer i
2018. Tabellen viser videre at kommunen har hatt store svingninger innen BPA de siste 3 årene, med
hhv. 6.200 timer i 2016, ned til 4.300 timer i 2017 og opp til 10.600 timer i 2018.
Andelen brukere som får hjemmetjenester i alderen 0-66 år ligger Lillesand høyere enn mange av de
sammenlignbare gruppene, hvor 63,9 % av brukerne er under pensjonsalder. Grimstad, Froland og
Aust-Agder ligger på hhv. 51 %, 61 % og 54 %, mens KG11 kun har 29,9 %.
Kommunens styringsdokumenter
I årsmelding 2018 beskrives det at kommunens tjenestekontor for tildeling av omsorgstjenester våren
2018 ble gjort om til egen enhet for tjenestetildeling. Driften ved sykehjemmet ved omsorg Høvåg
omtales som stabil, med stor sirkulasjon i belegget og mange nye pasienter på langtidsplasser og en
økning i antall vedtak om korttidsplass. Årsmeldingen peker videre på en økning i antall vedtak i
hjemmesykepleien. Lillesand har, i tillegg til ordinær hjemmesykepleie, to personalgrupper som gir
helsetjenester og praktisk bistand til yngre brukere. Tertialrapport (2) 2019 viser at det har vært
økninger i lønnsmidler pga. ekstra personalressurser til brukere med store omsorgsbehov, mangel på
vikarer og høyt sykefravær.
Årsmelding 2018 belyser enhet omsorg sentrums utfordringer med å rekruttere sykepleiere, spesielt i
vikariater, som igjen har medført bruk av bemanningsbyråer. I etterkant av et tilsyn på vold og trusler
9

Grimstad, Birkenes og Froland
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ble det høsten 2018 gjennomført opplæring i regi av fagakademiet. Tertialrapport (2.) 2019 viser til at
enhet for omsorg sentrum har hatt økte utgifter på lønn som skyldes tjenester til brukere med behov
for mye personalressurser. For å kunne gi et forsvarlig tilbud har enheten sett det nødvendig å økte
grunnbemanningen. Til tider har enheten måtte bruke mye overtid for å i det hele tatt sikre forsvarlig
omsorg og pleie. Tertialrapporten peker på store utfordringer vedr. å rekruttere kvalifisert og godkjent
personale ifbm. sykefravær, vakanser og ferie.
Budsjett 2020 viser til at vedtatt investering av 25 nye heldøgns plasser ved enhet omsorg sentrum, en
investering til 76 mill. kr. Det vises videre til effekter SIO-prosjektet skaper også fremover, ved
mulighet for å styrke kompetanseheving, heltidskultur og arbeidet med å rekruttere nødvendig
fagkompetanse, samt muligheten for å satse på tidlig innsats ved blant annet innsatsteam, oppsøkende
hjemmebesøk og dagsentertilbud for demente. Revisjonen er for øvrig gjort oppmerksom på at
kommunen har pågående et tilsyn fra fylkesmannen knyttet til tvang på sykehjem.
Fra 01.01.2020 har Lillesand kommune sagt opp samarbeidsavtalen med Kristiansand om kommunal
øyeblikkelig hjelp (KØH). Tilbudet om plasser etableres fra 2020 ved Lillesand bo- og
aktivitetssenter. Omorganiseringen av KØH krever en del planlegging knyttet til drift, men budsjett
2020 peker på at evt. nye stillinger vil bli dekket inn av det kommunen sparer på å ha tilbudet i egen
regi i stedet for å leie av Kristiansand kommune.
I Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 legges det fokus på risikoen knyttet til SIO-ordningen, ved
kommunens håndtering når ordningen utløper i 2022. Kommunen må da ruste seg for at tjenestene må
leveres innenfor lavere budsjettrammer, samtidig håndtere at befolkningen eldes. Det pekes på at store
utfordringer når SIO-prosjektet avsluttes i 2022, og usikkerhet rundt de økonomiske konsekvensene
når prosjektet er ferdig.
Spørreundersøkelse
Innenfor helse og omsorg ble respondentene spurt hvilket tjenesteområde de mener det knytter seg
størst risiko til i Lillesand kommune, målt opp mot overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak. Hele 56 % mente sykehjem og
hjemmetjenester utgjør den største risikoen innenfor sektoren, med noe overvekt på sykehjem.
Ved respondentenes anledning til å trekke frem konkrete risikoområder innenfor tjenesteområdet, ble
kommunens håndtering når SIO-prosjektet avsluttes, trukket frem gjentatte ganger. Videre ble
bemanning skissert som risiko, både knyttet til små stillinger og høyt sykefravær samt å rekruttere
kvalifiserte ansatte. Risiko for vold og trusler pekes også ut av flere som en risiko.
Samtale med kommunedirektør og lederteamet
Kommuneledelsen trakk tidlig frem risikoen knyttet til SIO-prosjektet, og hvordan kommunen etter
beste evne forsøker å forberede seg på drift av tjenestetilbudet etter SIO-ordningen avsluttes i 2022.
Kommunen er i den forbindelse i ferd med å etablere et større prosjekt som skal se på kostnadene
knyttet til SIO-ordningen, og forsøke å finne mer innovative og effektive måter å kunne drive
tjenestene på.
Enhetene er for øvrig godt opplært i EQS og ansatte er flinke på å melde avvik og bruke systemet.
Kommunen opplyser videre om gode rutiner knyttet til medikamenthåndtering.
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HABILITERING
Kommunens styringsdokumenter
Habiliteringsenheten består av én avlastningsbolig og fem bofellesskap, som gir døgnkontinuerlig
tjenester etter vedtak i alderen 18 til 72 år. Det er stor spredning i alder og hjelpebehov, noe som
beskrives som utfordrende ift. kompetanse. Enheten har også ansvar for brukerstyrt personlig
assistanse (BPA). Økningen i timer fra 2017 til 2018 (fra hhv. 4611 til 6292 timer per uke) er iht.
årsmelding 2018 pga. to brukere som flyttet ut hjemmefra og økt avlastning.
Brukermedvirkning blir iht. budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 sikret i stor grad ved at
brukernes stemmer blir hørt gjennom kartlegging, ansvarsgrupper og utarbeidelse av tiltaksplaner /
individuelle planer.
Spørreundersøkelse
Ved spørreundersøkelsens kartlegging av risiko innenfor helse- og omsorgssektoren, er det 21 % som
mener habiliteringstjenesten utgjør størst risiko av de ulike tjenesteområdene. Ved konkretisering av
risikoområdene, trekker flere respondenter frem utagerende brukere samt vold og trusler som
potensielle risikoer.
Helse og omsorg ved blant annet BPA og avlastning var for øvrig en tematikk tidligere kontrollutvalg
spilte inn til revisjonen som et mulig risikoområde.
Samtale med kommunedirektør og lederteamet
Kvalifiserte ansatte til enhver tid trekkes også frem ved personer med psykiske utviklingshemminger,
hvor kommunen i en del tilfeller er nødt til å bruke arbeidskraft som ikke nødvendigvis er kvalifisert.
Det vises for øvrig også til at de i denne enheten også er gode på å bruke avvikssystem.
Kommunalsjef mener det knytter seg risiko i habiliteringstjenesten knyttet til vold og trusler, og viser
til viktigheten av å sikre et HMS-system og internkontrollsystem. Det har forekommet situasjoner med
vold og trusler både mot medpasienter og ansatte, og har i enkelte tilfeller måtte kjøpe plasser utenfor
kommunen pga. krevende situasjoner.

ANDRE HELSETJENESTER
Innenfor «andre helsetjenester» har revisjonen blant annet lagt inn tjenesteområdene fastlege, legevakt,
jordmor, helsestasjon, skolehelsetjenesten m.m.
KOSTRA
Helsedirektoratet har retningslinjer som sier at jordmor skal komme på hjemmebesøk i løpet av de tre
første dagene etter hjemkomst etter fødsel. Iht. KOSTRA er Lillesand den kommunen med høyest
andel besøk (62,5 %), sett i sammenheng med både nærliggende kommuner, KG11, fylket og landet.10
Tilsvarende kommer Lillesand godt ut med dekning på ergoterapeut, med bedre dekning i årsverk pr.
innbyggere enn alle de sammenlignbare kommunene og gruppene.
Når det gjelder avtalte årsverk i helsestasjon- og skolehelsetjenesten, viser KOSTRA at Lillesand har
hatt en økning de siste 3 årene. Tall for 2018 ligger noe over sammenlignbare kommuner, men relativt

10

Aust-Agder med 37,3 %, KG11 med 49,9 % og landet med 34 %
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tilsvarende KG11.11 Når det gjelder fastlegeordningen har Lillesand noe færre legeårsverk enn
sammenlignbare kommuner, med hhv. 9 årsverk pr. 10.000 innbyggere, sammenlignet med Grimstad,
Froland og Birkenes med hhv. 11,2, 11,5 og 11,7 årsverk. KOSTRA viser derimot at listelengden hos
fastlegene er ganske gjennomsnittlig i Lillesand, hvor det også fremkommer at Lillesand har 7 åpne
fastlegelister sammenlignet med Birkenes og Froland med 4 og Grimstad ingen.
Legetimer per uke pr. beboer i sykehjem er på 0,53 timer i 2018, noe som har ligget relativt stabilt
siste 3 årene og ganske tilsvarende fylket, KG11 og landet.
Kommunens styringsdokumenter
Når det gjelder kommunens legevakttilbud, er dette en tjeneste i samarbeid med Kristiansand legevakt.
Kommunen har også administrativt ansvar for 11 fastlegehjemler og 6 driftstilskudd for selvstendig
næringsdrivende fysioterapeuter. Budsjett 2020 peker på behovet for økt fokus vedr. nært og godt
samarbeid mellom fastleger og fysioterapeuter i tiden fremover.
Ved utgangen av 2019 var det i Lillesand bystyre oppe en sak knyttet til organisering av
fastlegeordningen i kommunen. Der fremkom det at fastlegene i Lillesand har formidlet til kommunen
at deres arbeidsbelastning i dag er for stor, og at det er behov for avlastning. De er på generelt
grunnlag, bekymret for manglende rekruttering til fastlegeyrket.
Budsjett 2020 viser til at Helsestasjon og skolehelsetjenesten de siste årene har fått en betydelig
styrking. Dette har skjedd gjennom statlige belønningsmidler, nå tilsvarende 4,5 årsverk. Dette har
medført at Lillesand kommune er kommet opp på den anbefalte minstenorm utarbeidet av
Helsedirektoratet. Årsberetning 2018 viser også til at det i skolehelsetjenesten nå er innfridd
minimumsnormtall for helsesykepleiere på alle skolene. Skolehelsetjenesten er i løpet av 2018 blitt
tverrfaglig med helsesykepleier, fysioterapeut og familieterapeut. Budsjett 2020 viser til at kommunen
i 2020 ønsker å opprette en utvidet helsestasjon, med forebyggende satsning på tvers av sektorer og
enheter.
Generelt pekes det i budsjett 2020 på utfordringer ved bemanning, da kommunen mener det er
utfordrende å opprettholde høy kvalitet på tjenester når flere stillinger er eksternt finansiert og er
dermed reelt sett midlertidige. Flere av disse er stillinger som kommunen vil trenge i framtiden, og det
ytres derfor ønsker om at flere av disse gjøres om til faste kommunale stillinger. I avdelingen for ergoog fysioterapi er det utfordringer rundt hjelpemiddelteknikker. Gjennom de siste årene har det vært en
stor økning i distribusjon av hjelpemidler, samtidig som at NAV hjelpemiddelsentral overlater større
og større ansvar til kommunale hjelpemiddellager. Dette medfører at enheten ikke klarer å utføre alle
arbeidsoppgaver innenfor gjeldene stillingshjemmel.
Spørreundersøkelse
Ved spørreundersøkelsens kartlegging av risiko innenfor helse- og omsorgssektoren, er det 12 % som
mener «andre helsetjenester som f. eks fastlege, helsestasjon etc.» utgjør størst risiko av de ulike
tjenesteområdene. Ved konkretisering av risikoområdene, trekker flere respondenter frem det å få tak i
kompetente ansatte, overbelastning og dekning som enkeltrisikoer innenfor sektoren.
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Avtalte årsverk pr. 10.000 innbyggere 0-20 år ligger Lillesand på 49,7 årsverk mot f. eks Grimstad på 40,2
årsverk, Aust-Agder på 41,5 og KG11 på 47,5 årsverk
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4.1.

DELKONKLUSJON FOR HE LSE OG OMSORG

I revisjonens risiko- og vesentlighetsberegning (sannsynlighet og konsekvens), kommer alle områdene
innenfor helse og omsorg ut med høy grad av risiko. Sykehjem lå godt over verdien på høy risiko
(rød), mens de øvrige lå akkurat innenfor rød kategori – dvs. moderat til høy risiko. Revisjonen
vurderer spesielt ett område som den utvilsomt største risikoen knyttet til helse og omsorg i Lillesand:
utfordringer ved avslutning av SIO-prosjektet. Analysen peker gjennomgående på høy risiko knyttet til
kommunens håndtering når SIO-ordningen utløper i 2022, da de må ruste seg for at tjenestetilbudet må
leveres innenfor lavere budsjettrammer, og samtidig håndtere at befolkningen eldes.
Innenfor sykehjem og hjemmetjenester mener revisjonen det knytter seg størst risiko til
bemanningssituasjon og personalressurser, sett vekk fra risikoen ved SIO-ordningen. Revisjonen
bemerker at enheten har økte utgifter på lønn pga. ekstra ressurser til vikarer samt høyt sykefravær.
Samtidig pekes det på utfordringer med å rekruttere kvalifisert og godkjent personale ifbm.
sykefravær, vakanser og ferie, og utfordring med å levere tjenester med forsvarlig kvalitet og samtidig
ha kvalifiserte ansatte uten høyt forbruk av overtidsarbeid. Det bemerkes for øvrig at Lillesand har hatt
en drastisk økning i hjemmetjenester, med en høy andel brukere av hjemmetjenester mellom 0-66 år
ift. sammenlignbare kommuner/grupper. Samtidig vil det naturligvis knytte seg en moderat risiko til at
kommunen fra 01.01.2020 er ansvarlig for kommunal øyeblikkelig hjelp, med økte personellressurser
som følger med ansvaret.
Etter revisjonens vurdering er det innenfor habilitering moderat til høy risiko innenfor to områder.
Den høyeste risikoen knytter seg til utfordringene ved å til enhver tid ha kvalifiserte ansatte, med
riktig kompetanse ift. en sammensatt brukergruppe mtp. alder og hjelpebehov. I forlengelse av dette
mener revisjonen det knytter seg høy risiko til vold og trusler i tjenesten, da sannsynlighet og
konsekvens er høy dersom ukvalifiserte ansatte må håndtere utagerende brukere. Kommunens
forvaltning av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vil også utgjøre en potensiell risiko, da
ordningen i nyere tid ble lovfestet og kommunen har hatt svingninger på antall timer de siste 3 årene.
Forvaltningen av BPA-ordningen kan etter revisjonens vurdering muligens ses i sammenheng med at
kommunen har en høy andel unge brukere av hjemmetjenester.
Innenfor andre helsetjenester knytter det seg moderat risiko til de fleste områdene. Revisjonen
bemerker likevel at fastlegeordningen skisseres som presset fra flere kilder. Risikoen knytter seg til
blant annet høy arbeidsbelastning og generell utfordring ved rekruttering av fastleger, som følgelig gir
en risiko knyttet til dekning ved fastleger i Lillesand.
Innenfor helse og omsorg er det etter revisjonens vurdering følgende fordeling av risiko:

Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig
Meget liten
Liten
Moderat
Stor
Svært stor

Lav

Moderat

Alvorlig

Svært alvorlig

BPA
Bemanning og personalressurser
Utvikling ressursbruk med fokus
på hjemmetjenester
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5.

TEKNISK FORVALTNING

Sektor for tekniske tjenester inkl. vann, avløp og havn er fra 01.01.2020 omorganisert til to enheter;
enhet for næring og byutvikling og enhet for teknisk drift. Underliggende avdelinger er: avdeling for
byggesak, avdeling for forvaltning infrastruktur, avdeling for vei, vann og avløp, for utedrift, for
byggdrift og avdeling for renhold. Renovasjon ivaretas av LiBir IKS, et interkommunalt
renovasjonsselskap for Lillesand og Birkenes kommune. Lillesand kommune er sammen med
Kristiansand, Vennesla og Birkenes med i et samarbeid om felles brannvesen.

VANN, AVLØP OG RENOVASJON
KOSTRA
Vann, avløp og renovasjon drives etter selvkost, hvor vann og avløp ivaretas internt i kommunen mens
renovasjon ivaretas gjennom LiBir IKS. Når det gjelder driftsutgifter per innbygger tilknyttet
vannforsyning i kr., har Lillesand hatt en jevn økning de siste årene fra 821 kr. i 2016 til 1154 kr. i
2018. Lillesand ligger også høyere enn både Grimstad og Birkenes. ved både gebyrgrunnlag og
gebyrinntekter per tilknyttede innbygger for vannforsyning, hvor gebyrgrunnlaget utgjør over det
dobbelte av de to sammenlignbare kommunene.
Når det gjelder avløp, viser KOSTRA at Lillesand har et årsgebyr for avløpstjenesten (i kr.), høyere enn
alle de sammenlignbare kommunene, KG11 og landsgjennomsnittet. (hhv. kr. 5554 ekskl. mva).
Gebyrinntekter per tilknyttede innbygger på avløp er noe tilsvarende som på vann; betydelig høyere
enn både Grimstad og Birkenes kommune12.
Avfall og renovasjon ivaretar Lillesand gjennom samarbeid med Birkenes om et felles selskap, LiBir
IKS. KOSTRA viser likevel av årsgebyr for avfallstjenesten er relativt høyt. Lillesand ligger ganske
tilsvarende både Birkenes og Grimstad, men de ligger alle godt over både landsgjennomsnittet, KG11
og fylket. KOSTRA viser videre at mengde husholdningsavfall per årsinnbygger er høyere i Lillesand
og Birkenes enn eksempelvis Grimstad og Froland, med en økning de siste 3 årene.
Kommunens styringsdokumenter
Lillesand kommune skal ifølge budsjett 2020 stå overfor store utfordringer innen vann- og
avløpssektoren i årene som kommer, i hovedsak som følge av befolkningsvekst og nye bolig- og
næringsetableringer og nye lovkrav. Kommunen har planlagt investering på vann og avløp på 220
mill. kr. iht. investeringsplaner, for å møte utfordringer med kapasiteten på gammelt ledningsnett,
gamle fellesledninger samt gjennomføring av nødvendige tilpasninger ift. klimaendringer og
overvannshåndtering.
Foreslått investeringsnivå innen VA-området vil føre til en moderat økning av VA-gebyrene innenfor
kommende økonomiplanperiode. Kommunen har for øvrig et fokus på rent vann og fører
klimaregnskap for å øke kompetansen på området.
Revisjonen er gjort kjent med at kommunen i løpet av våren 2020 vil få et tilsyn på
vannforsyningssystem ved tilsyn ved ett vannverk av Mattilsynet. Fylkesmannen vil i tillegg

12

Lillesand hadde i 2018 gebyrinntekter på avløp per tilknyttede innbygger på 2231 kr., mot Grimstad på 1215
kr. Birkenes på 1539 kr.
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gjennomføre tilsyn med avløp ved Fossbekk renseanlegg. Det vil der bli sett på utslippstillatelsens
vilkår ved hovedplan for avløp, ROS, utslipp med mer.
Spørreundersøkelse
Innenfor «teknisk forvaltning» ble respondentene spurt hvilket tjenesteområde de mener det knytter
seg størst risiko til i Lillesand kommune, målt opp mot overholdelse av lover og bestemmelser,
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak. Av de fem tjenesteområdene,
mente 25 % at vann, avløp og renovasjon utgjør den største risikoen innenfor sektoren. Ved
respondentenes mulighet for å konkretisere risiko innenfor tjenesteområdet, trekkes klimautfordringer
og mye gamle rør frem.

PLAN OG BYGGESAK
KOSTRA
I omfang viser KOSTRA at Lillesand har vedtatt 5 reguleringsplaner i 2018, mot hhv. 9 og 8 i årene
før. Sett i sammenheng med Grimstad, Birkenes og Froland er det også i de kommunene noe
svingninger fra år til år, mens omfang totalt samsvarer omtrentlig med kommunestørrelse.
Byggesøknader behandlet i alt i 2018 har Lillesand en høy andel ift. sammenlignbare kommuner.
Herunder nesten like mange som Arendal, betraktelig høyere enn Tvedestrand, Risør, Froland og
Birkenes, samt høyere enn Grimstad.
Når det gjelder gjennomsnittlig behandlingstid for byggesaker med 3 og 12 ukers frist (målt i dager),
ligger Lillesand ganske tilsvarende sammenlignbare kommuner med 16 dagers behandlingstid på saker
med 3 ukers frist. I saker med 12 ukers frist har Lillesand derimot betraktelig lengre behandlingstid
med 59 dager i gjennomsnitt, mot Grimstad, Birkenes og Froland med hhv. 42, 19 og 20 dager.
Andel innvilgede byggesøknader gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (i %), har også her
Lillesand en betydelig høyere andel enn de sammenlignbare kommunene og enhetene. Lillesand har
31 % innvilgede byggesøknader om dispensasjon fra plan, mot landsgjennomsnittet på 18 %, KG11 på
19 %, Birkenes med 7 % og Grimstad med 18 %.
Kommunens styringsdokumenter
Budsjett 2020 trekker frem at plan- og byggesaksavdelingene som et viktig tiltak for perioden 20202023 vil ha internkontroll og saksbehandlingstid i fokus for å sikre riktig myndighetsutøvelse. Dette
ble også belyst i årsberetning 2018, hvor det ble nevnt et stort fokus på internkontroll og
saksbehandling. I 2019 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon «Plan- og byggesaksbehandling –
rutiner og praksis» i Lillesand kommune, med fokus på rutiner for internkontroll og organisering av
saksbehandlingen. Revisjonen vurderte i tillegg enhetens implementering av etiske retningslinjer og
mulighet for varsling om kritikkverdige forhold.
Spørreundersøkelse
Gjennom spørreundersøkelsen kom det frem at 25 % av respondentene mente plan- og byggesaksbehandling utgjør tjenesteområdet med størst risiko innen teknisk forvaltning. Ved respondentenes
mulighet for å konkretisere risiko innenfor tjenesteområdet, blir det gjentatte ganger trukket frem lang
saksbehandlingstid, samt enkelte som peker på kvalitet på saksbehandlingen og. dispensasjonssaker.
På spørreundersøkelses generelle spørsmål om hvilket område innenfor hele kommunen det er størst
behov for en forvaltningsrevisjon i kommende periode, ble plan og byggesak valgt som nr. 5 av alle de
15 skisserte områdene det anses som størst risiko i årene fremover.
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Samtale med kommunedirektør og lederteamet
Kommunalsjef beskriver teknisk som en praktisk og sammensatt enhet som driver myndighetsutøvelse. Når det gjelder saksbehandling er det alltid en risiko knyttet til at forskjellige saksbehandlere
kan tolke regelverket feil eller ulikt, ikke følger alle ledd i prosessen eller møter tiltakshaver ulikt. Det
er også risiko knyttet til arkivering og dokumentasjon i slike saker.
Kommunen har satt i gang et prosjekt på internkontroll i plan og byggesak, hvor det foretas en
gjennomgang av all saksbehandling. Det er samtidig innført nytt saksbehandlingssystem i enheten.

BRANNVERN OG BEREDSKAP
KOSTRA
Lillesand kommune har siden 2009 vært en del av et interkommunalt samarbeid på brann og redning
sammen med Kristiansand, Vennesla og Birkenes: Kristiansandregionen brann og redning IKS (KBR).
KOSTRA presenterer avstand i kilometer og kjøretid til nærmeste døgnkasertnerte og dagkasertnerte
stasjon, hvor det for Lillesand er hhv. 19 kjøreminutter (20,1 km) fra nærmeste døgnbemannede
brannstasjon og 4 minutter (3,2 km) til dagkasertnerte stasjon.13
Netto driftsutgifter til KOSTRA-funksjon 338-33914 pr. innbygger viser at Lillesand har relativt stabile
utgifter til KBR, og på tilnærmet lik linje med sammenlignbare kommuner – noe lavere enn Birkenes.
Når det gjelder årsverk pr. 1000 innbyggere ligger Lillesand noe lavere enn både fylket, landet,
Froland og Grimstad.
Kommunens styringsdokumenter
Styringsdokumentene gir lite informasjon vedrørende status for KBR og kommunens brann- og
redningsarbeid. Lillesand har for øvrig en overordnet plan for beredskap og kriseledelse med
tilhørende varslingsliste, som anvendes som et levende dokument med årlig revidering. Kommunen er
i tillegg i gang med å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, som skal
avsluttes i 2020.
I årsberetning 2018 pekes det på at kommunen ivaretar ansvaret for beredskap og krisehåndtering med
et risikobilde som stadig er i endring. I desember 2018 hadde Lillesand et tilsyn med
beredskapsplanlegging, med konklusjonen om at mye var på plass, men at det må gjennomføres
øvelser etter en oppsatt plan. Tilsynet ga videre en merknad på at system for opplæring innen
beredskap bør detaljeres ytterligere. Fylkesmannens kommunebilde viser for øvrig også til at
kommunen har jobbet systematisk og målrettet med samfunnssikkerhet i mange år. Kommunen vil for
øvrig i 2020 ha tilsyn fra fylkesmannen på beredskap.
Spørreundersøkelse
Under spørreundersøkelsen mente 15 % av respondentene at brannvern og beredskap er
tjenesteområdet som utgjør den største risikoen for kommunen innenfor teknisk forvaltning. Ved
respondentenes mulighet for å konkretisere risiko innenfor tjenesteområdet, blir kontroll og oppfølging
av eierinteressene ved KBR trukket frem.

13

Døgnkasertnert stasjon har mannskap i kontinuerlig vakt. Dagkasertnert stasjon har mannskap i vakt innenfor
vanlig arbeidstid
14
Forebygging av og beredskap mot branner og andre ulykker
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EIENDOM OG INVESTERING
KOSTRA
Kommunens netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av totale netto driftsutgifter, har
Lillesand de siste 3 årene ligget på hhv. 8,7 pst., 9,4 pst. og 8,3 pst. i 2018. Dette er ganske tilsvarende
Grimstad og Froland kommune, men noe over Birkenes kommune. Når det gjelder netto driftsutgifter
til forvaltning av eiendom per innbygger ligger derimot Lillesand en del høyere enn Grimstad og
Birkenes kommune.15
Kommunens styringsdokumenter
I Lillesand kommune har de en eiendomssektor som har ansvar for forvaltning, ivaretagelse og
utnyttelse av kommunens eiendomsrelaterte aktiva. Utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven er
iht. årsmelding 2018 tillagt dette området, og kommunen etablerte i 2018 et internt team for å
opparbeide bredde i kompetansen rundt oppfølging av avtalene.
I årsmelding 2018 pekes det videre på at investeringstakten i Lillesand i 2018 har vært høyere enn
foregående år. Investeringsregnskapet viser at de tyngste investeringene blir foretatt innen vann og
avløp, renovering av kommunal bygningsmasse, kommunal teknikk, IKT. I 2. tertialrapport nevnes
rådmannens forslag om å etablere en ny økonomi- og prosjektavdeling, hvor ny prosjektkoordinatorstilling legges inn i avdelingen. Rådmannen mener at denne modellen vil styrke koblingen mellom
økonomi og prosjektledelse og vil bidra til bedre porteføljestyring, bedre prosjektledelse, bedre
økonomistyring av prosjektene og bedre samspill mellom økonomi og særlig byggeprosjekter.
I budsjett 2020 vises det til at rådmannen er bekymret over det høye investeringsnivået og hva det
betyr for kommunens økonomiske utvikling. Rådmannen vil likevel framheve at investeringene er et
svar på befolkningsvekst og oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel, særlig satsing på barn og
unge. Kommunen har en ambisiøs investeringsplan foran seg, med over 800 mill. kr i skisserte
investeringsprosjekter.
Spørreundersøkelse
Ved spørreundersøkelsens kartlegging av risiko innenfor teknisk forvaltning, er det 27 % av
respondentene som mener eiendom og investering utgjør størst risiko av de ulike tjenesteområdene i
Lillesand kommune. På spørreundersøkelses generelle spørsmål om hvilket område innenfor hele
kommunen det er størst behov for en forvaltningsrevisjon i kommende periode, ble eiendom og
investering valgt som nest høyest risiko av alle de 15 skisserte områdene.Økonomistyring i forbindelse
med investeringsprosjekter var for øvrig også en tematikk tidligere kontrollutvalg spilte inn til
revisjonen som et mulig risikoområde.
Samtale med kommunedirektør og lederteamet
Lillesand har et samarbeid på teknisk med Birkenes, som ble iverksatt høsten 2015. Samarbeidet
omfatter landbruk, oppmåling, naturforvalter og eiendomsskatt. Det ble foretatt en evaluering av
samarbeidet etter 1 år med en ny evaluering i 2020. Når det gjelder prosjektstyring, skisserer
lederteamet en risiko knyttet til store prosjekter. En av risikoene knytter seg til eierforholdet ved bruk
av eksterne prosjektledere, og fordeler og ulemper ved bruk av eksterne eller interne prosjektledere.
Det vises for øvrig til en risiko ved nærmest alle store investeringsprosjekter.
15

Lillesand hadde i 2018 kr. 260 i netto driftsutgifter pr. innbygger til eiendomsforvaltning, mot Grimstad på 77
kr. og Birkenes på 173 kr.
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5.1

DELKONKLUSJON FOR TEKNISK FORVALTNING

Teknisk forvaltning peker seg ut som en sektor med moderat risiko etter revisjonens risiko- og
vesentlighetsberegning (sannsynlighet og konsekvens), hvor enkelte områder innenfor de ulike
tjenestene kan peke i retning moderat til høy risiko.
Innenfor vann, avløp og renovasjon bemerker revisjonen risiko knyttet til Lillesands økning i utgifter
ved vannforsyning, samtidig som kommunen har betydelig høyere gebyrgrunnlag og gebyrinntekter
enn sammenlignbare kommuner – også på avløp. Revisjonen registrerer videre kommunens planlagte
investeringer på vann og avløp, på anslagsvis 220 mill. kr., som vil føre til en moderat økning i VAgebyrene de neste årene. Forvaltning ift. renovasjon drives av LiBir IKS, og skisseres ikke eksplisitt
som noe risiko. Det vil likevel gjøres nærmere vurderinger av eierskapet i analysens del 2.
Etter revisjonens vurdering ligger plan og byggesak moderat til noe høy når det gjelder risiko.
Risikoen anses som høyest knyttet til saksbehandling, da kommunen har en høy andel behandlede
byggesaker ift. øvrige kommuner, samtidig som det gjennom flere kilder pekes på lang
saksbehandlingstid. Det bemerkes i forlengelse av skissert risiko, at Lillesand har betydelig høyere
innvilgede byggesøknader om dispensasjon fra plan. Risikoen reduseres likevel noe da kommunen har
et stort fokus på saksbehandling og internkontroll ved plan og byggesak, med et pågående prosjekt
som skal gjennomgå all saksbehandling samtidig som det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon
nylig.
Risikovurderingen av brannvern og beredskap er etter revisjonens analyser beregnet til moderat, da
konsekvensen er høy men sannsynligheten moderat/lav. Innenfor brannvern trekkes utbytte av det
interkommunale samarbeidet som høyest risiko, da utgiftene er ganske stabile og utrykningstiden
akseptabel. På beredskap fremstår risikoen også lav, mtp. kommunens aktive arbeid med ROSanalyser, beredskapsplaner m.m., samt fylkesmannens jevnlige tilsyn på beredskap.
Kommunens eiendom og investering har etter revisjonens vurdering kun moderat risiko knyttet til seg,
men med enkelte faktorer som utgjør en høyere risiko. Revisjonen registrerer at Lillesand har noe
høyere utgifter til eiendomsforvaltning ift. andre, men som kan være et resultat av kommunens
eksisterende og kommende høye investeringsnivå. Det at kommunen har etablert en egen
prosjektstilling som vil styrke koblingen mellom økonomi- og prosjektstyring, mener revisjonen bidrar
til å redusere risikoen. Flere kilder i analysen peker likevel på en generell risiko knyttet til eiendom og
investering, spesielt knyttet til økonomistyring. Risiko knyttet til investering vil bli nærmere vurdert i
kapittel 7 – om prosjektstyring og anskaffelser ved sektorovergripende områder.
Nedenfor er en fremstilling av revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering innen teknisk sektor:
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21

6.

HJELPETJENESTER

Revisjonen har valgt å samle en del tjenesteområder i sektoren «hjelpetjenester», hvor den kommunale
delen av NAV inngår, samt voksenopplæring, rus og psykisk helse og flyktninger og integrering.

NAV
I den kommunale delen av NAV inngår blant annet økonomisk rådgivning, økonomisk sosialhjelp,
midlertidige botilbud, kvalifiseringsprogrammet m.m.
KOSTRA
Gjennom KOSTRA-tall knyttet til økonomisk sosialhjelp, fremkommer det at Lillesand ligger relativt
stabilt ift. variasjoner per år men noe høyere enn enkelte sammenlignbare kommuner. Lillesand hadde
242 stk. sosialhjelpsmottakere i 2018, en økning på ca. 20 stk. fra 2016. Sammenlignet med andre
kommuner, er tallene ganske samsvarende sett i lys av kommunestørrelse. Av disse er 18 % av
mottakerne mellom 18-24 år, en lavere andel enn de sammenlignbare kommunene.
Når det gjelder gjennomsnittlig stønad per innbygger over 16 år, har Lillesand hatt et stabilt
gjennomsnittlig stønadsnivå de siste tre årene. Lillesand hadde i 2018 en gjennomsnittlig stønad per
innbygger på 837 kr., betydelig høyere enn f. eks Birkenes på 221 kr., men lavere enn både Grimstad
og Froland med hhv. 1305 kr. og 1035 kr. Brutto utbetalt sosialhjelp i 1000 kr. viser også et stabilt
nivå de siste 3 årene, med 6502 kr. i 2016, 6586 i 2017 og en litt større oppgang i 2018 med 7292 kr.
Kommunens styringsdokumenter
Årsberetning 2018 viser til at antall mottakere av økonomisk sosialhjelp har gått noe opp i 2018, noe
som også har medført et merforbruk ift. budsjett. Det er viktig å også se dette i kontekst med nye
endringer i regelverket på arbeidsavklaringspenger gjeldende fra 01.01.2018, som innebar
begrensninger for varigheten av ytelsen og strengere vurderinger for forlengelse utover maksperioden.
Stansen i AAP har ført til at ca. 20 personer med oppfølging fra NAV Lillesand har gått over på
økonomisk sosialhjelp som eneste inntektssikring.
I 2018 var NAV Lillesand i en utfordrende prosess som hadde store følger for bemanningssituasjonen,
og herunder også bortfall av viktig sosialfaglig kompetanse. Fravær på nøkkelpersoner, opplæring av
midlertidig ansatte, i kombinasjon med økt arbeidsmengde grunnet nytt AAP-regelverk, gjorde det
utfordrende å gjennomføre så tett og arbeidsrettet oppfølging som ønskelig. Dette har trolig også
bidratt til et merforbruk på sosialbudsjettet. Enheten fikk våren 2018 ansatt en egen gjeldsrådgiver.
Det er stor pågang på området økonomisk råd og veiledning.
Den kommunale delen av NAV Lillesand som består av sosialtjenesten inkl. arbeidstiltak og
flyktningtjenesten har i 2. tertial et mindreforbruk på ca. 1,1 mill. kr. Arbeidsmarkedstiltak og sosial
bistand har et overforbruk. Det merkes stor økning i økonomisk sosialhjelp. Årsaken er bl.a. statens
omlegging og reduksjon av arbeidsavklaringspenger.
Budsjett 2020 viser til økte utgifter ved NAV Lillesand knyttet til midlertidig botilbud da
etterspørselen ha vært stor og eksisterende tilbud ikke har hatt tilstrekkelig kapasitet. Enheten har
ellers opprettet et eget ungteam på tre veiledere rettet mot brukere under 30 år, samt to hele stillinger
etter interne omrokkeringer som jobber med økonomisk sosialhjelp for brukere over 30 år. Det
arbeides aktivt med å få deltakere inn i kvalifiseringsprogrammet. Økt bruk av tiltaket vil kunne
redusere utgiftene til økonomisk sosialhjelp. Sommeren 2019 hadde NAV Lillesand tilsyn fra
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fylkesmannen med kvalifiseringsprogrammet, hvor det ble undersøkt om kommunen sørger for at
personer som fyller vilkåret for deltakelse i kvalifiseringsprogrammet får tilbud om dette. Det ble
påvist ett lovbrudd i tilsynet, hvor det ble pekt på at det foreligger skriftlige rutiner for fange opp
mulige kandidater, men disse er ikke dokumentert fulgt. Kommunen må påse at rutiner og instrukser
blir fulgt og at internkontrollen fungerer som planlagt.
NAV Lillesand tildeler startlån- og tilskuddsordningen for Husbanken, og har de siste årene søkt om
10 mill. kr. for videretildeling. Rådmannen foreslår å øke dette til 15 mill. kr. for årene 2020 og videre,
for å arbeide mer med boligsosialt arbeid med tanke på å få flyktninger inn i egen selveid bolig.
I 2017 gjennomførte revisjonen en forvaltningsrevisjon «Sosialtjenesten» ved NAV Lillesand knyttet
til saksbehandling og internkontroll. Hovedfunnene knyttet seg til en forbedring på utforming av
vedtak samt en bevisstgjøring blant ansatte på internkontroll.
Spørreundersøkelse
Innenfor spørreundersøkelsens kartlegging av risiko innen «hjelpetjenester» ble NAV pekt ut som
størst risiko hos 35 % av respondentene. På spørreundersøkelses generelle spørsmål om hvilket
område innenfor hele kommunen det er størst behov for en forvaltningsrevisjon i kommende periode,
ble NAV valgt som 3. høyest risiko av alle de 15 skisserte områdene.

VOKSENOPPLÆRING
Enhet for voksenopplæring i Lillesand (LVO) er en kommunal skole som tilbyr grunnskole for
voksne, spesialundervisning for voksne og norskopplæring for fremmedspråklige.
KOSTRA
Når det gjelder deltakere i voksenopplæring har Lillesand hatt en jevn deltakelse, med en nedgang fra
61 til 44 personer fra 2017 til 2018. Tilsvarende har nedgangen vært i deltakere på voksenopplæring i
grunnskolen, hvor det i 2018 var 31 personer. De sammenlignbare kommunene har deltakelse
samsvarende med kommunestørrelse. Grimstad kommune har derimot der hvor Lillesand har ligget
stabilt og hatt en nedgang, hatt en stor økning hvert år på deltakere.
KOSTRA viser for øvrig en noe høy andel deltakere i spesialundervisning for voksne. Lillesand har
fra 2016 til 2018 hatt hhv. 17, 12 og 13 voksne deltakere i spesialundervisning, mot Grimstad som i
2018 hadde 17 deltakere og Froland med 4 stk.
Kommunens styringsdokumenter
Årsberetning 2018 viser til et mindreforbruk i enhet for voksenopplæring på 1,3 mill. kr. pga. en
kombinasjon av tilskudd og lønn. Voksenopplæring får tildelt midler etter hvor mange deltakere
skolen har, noe som gjør fremtiden mindre forutsigbar enn for andre. Den største utfordringen for
enheten i 2018 har for øvrig vært nedgang i antall deltakere, men har likevel valgt å beholde antall
klasser og grupper likt med årene før pga. deltakernes sprik i skolegang og norskkunnskaper
Nedgangen i deltakerantallet har fulgt videre inn i 2019, da 2. tertial 2019 viser til at antallet har
sunket betydelig, og tilskuddene tilsvarende. De reelle tilskuddene er pr. høst 2019 på i overkant av
3,5 mill. kr., mens det i budsjettet ligger inne nesten 4,4 mill. kr. Usikkerheten når det gjelder antall
asylsøkere, flyktninger og innvandrere gjør at tilskuddene i fremtiden er vanskelig å anslå for enheten.
LVO har endret driften av skolen for å imøtekomme de utfordringene LVO står over for. LVO har
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minsket bemanningen med ca. 2 årsverk, omorganisert norskavdelingen og grunnskolen for å møte
den nye økonomiske hverdagen. Dette er gjort i nært samarbeid med personale og tillitsvalgt.
Våren 2018 hadde kommunen et tilsyn fra fylkesmannen med grunnskoleopplæring for voksne, hvor
det ble avdekket ett lovbrudd. Avviket knyttet seg til vedtak om realkompetansevurdering, hvor det
ikke på alle punkter var i tråd med forvaltningsloven.
Spørreundersøkelse
Gjennom spørreundersøkelsen fremkom det at 10 % av respondentene mente at voksenopplæring er
det tjenesteområdet med størst potensiell risiko i området for hjelpetjenester i Lillesand kommune. Det
er for øvrig ingen respondenter som mener voksenopplæring er ett av tjenesteområdene i kommunen
totalt hvor det er behov for forvaltningsrevisjon de kommende 4 årene.

RUS OG PSYKISK HELSE
Enhet for psykisk helse og rus i Lillesand kommune består av et rusteam, psykisk helseteam, avdeling
for bofellesskap og avdeling og avdeling for bo- og aktivitetsteam. Enheten har ansvar for tilbud til
personer med psykiske utfordringer og personer med rusavhengighet over 18 år. Kommunen tilbyr
bofellesskap, dagtilbud og arbeidstrening, ambulerende tjenester og kurs og veiledning.
KOSTRA
Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer per innbygger 18-66 år i kr. viser at
Lillesand kommune er ganske nærliggende gjennomsnittet for både landet og fylket, men noe over
KG11. Tilsvarende fordeler de seg ved andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med
rusproblemer, med 11,5 % i 2018 mot KG11 på 6,6 %, fylket med 11,3 % og landet med 15,3 %.
Årsverk av psykiatriske sykepleiere og personer med videreutdanning innen psykisk helsearbeid – per
10.000 innbyggere – ligger Lillesand godt over på begge både ift. landet, fylket, KG11 og alle de
sammenlignbare kommunene. Årsverk av psykiatriske sykepleiere ligger Lillesand på 11,3 årsverk per
10.000 innbyggere, mens eksempelvis fylket, KG11, Birkenes og Grimstad ligger på hhv, 4,7 årsverk,
6,3 årsverk, 1,9 årsverk og 2,2 årsverk. Når det gjelder årsverk av personer med videreutdanning innen
rusarbeid per 10.000 innbyggere, ligger Lillesand derimot tilsvarende de sammenlignbare kommunene
og gruppene. På årsverk med videreutdanning innen rus pr. 10.000 innbyggere hadde Lillesand i 2018
2,3 årsverk, sammenlignet med fylket med 3,2 årsverk, KG11 med 3,8 årsverk og eksempelvis
Grimstad med 2,6 årsverk.
Kommunens styringsdokumenter
I årsberetning 2018 trekkes det frem at de nye reglene innen psykisk helsevern som kom september
2017 som omhandler brukernes samtykkekompetanse, har gitt konsekvenser ved at enheten yter
tjenester til mennesker med større utfordringer innen helse og rus. Det stilles også større krav til
kommunen i form av kompetanse og ressursbruk, som fører til økte vedtak til enkelte personer.
Det skal behandles ny tverrsektoriell plan for tidlig innsats og inkludering. Plan for psykisk helse og
rus, inkludert rusmiddelpolitisk handlingsplan, plan for vold i nære relasjoner og boligsosial
handlingsplan kan inngå i denne hovedplanen. Planarbeidet startet i januar 2017, men ble lagt på is
2018 i påvente av ny kommuneplan. Tas til ny vurdering i revidert planstrategi som behandles politisk
i 2020.
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Som en del av «Viktige tiltak 2020-2023» definert i Budsjett 2020, ligger det at
enhet for psykisk helse og rus skal fortsette å jobbe Recoverybasert, som bidrar inn i den enkeltes
utviklingsprosjekt. Det er brukers prosjekt, og de som har ansvaret. Vider er ett av kommunens viktige
tiltak innen enhet for psykisk helse og rus at de har utarbeidet en kompetanseplan hvor ansatte får
mulighet til formell videreutdanning. I løpet av året arrangeres det to fagdager med alle ansatte, hvor
andre tjenester blir invitert inn. Enheten satser også bevisst på et kontinuerlig kvalitetsarbeid hvor
gode rutiner og en lav terskel for det å melde avvik fører til stadig forbedringer av tjenesten.
Spørreundersøkelse
Ved spørreundersøkelsens kartlegging av risiko, er det 31 % av respondentene som mener det innenfor
helsetjenester er psykisk helse og rus som utgjør den største risikoen av de ulike tjenesteområdene.
Ved respondentenes mulighet for å konkretisere risikoområder innen psykisk helse og rus peker flere
på økonomi og tilbud, kompetanse og lite fagmiljø samt en høy risiko knyttet til utfordrende
brukergruppe og risiko for vold og trusler. På spørreundersøkelses generelle spørsmål om hvilket
område innenfor hele kommunen det er størst behov for en forvaltningsrevisjon i kommende periode,
ble psykisk helse og rus valgt som nr. 4 høyest risiko av alle de 15 skisserte områdene.
Samtale med kommunedirektør og lederteamet
Lederteamet peker på risiko knyttet til bruken av arbeidskraft som ikke er kvalifisert, spesielt innenfor
psykisk helse. Samtidig trekkes det frem viktigheten av et godt HMS-system og avvikssystem, sett i
lys av vold og trusler mot ansatte i helsesektoren.

FLYKTNINGER OG INTEGRERING
KOSTRA
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere er en lovfestet ordning kommunen må tilby, med
formål å styrke grupper av nyankomne innvandreres mulighet for raskt å komme ut i jobb eller
utdanning. KOSTRA viser netto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger, hvor en ser at
Lillesand kommune i 2018 lå på 900 kr. – lavere enn både Grimstad med 1200 kr., Birkenes med 1300
kr. og kun noe høyere enn Froland med 800 kr. Når det gjelder antall deltakere ved antall personer i
introduksjonsprogrammet har Lillesand ligget relativt stabilt de siste 3 årene, og heller ikke noe høy
andel dersom man sammenligner med øvrige kommuner og hensyn til respektive innbyggerstørrelser.
Kommunens styringsdokumenter
I Budsjett 2020 trekkes det frem at det ved årsskiftet 2019/2020 forventes bosatt 14 flyktninger.
Kommunen har mottatt forespørsel fra IMDI om bosetting av 15 nye flyktninger for 2020. Det er lagt
inn en forutsetning om å bosette 15 nye flyktninger pr. år i planperioden. For Lillesand vil dette gi en
prognose for integreringstilskudd på ca. 24,45 mill. kr. inkludert tilskudd til mindreårige flyktninger.
Utfordringen knyttet til bosetting av flyktninger er å fremskaffe egnede boliger. Vold og trusler
mellom ungdom og mot ansatte beskrives også som en utfordring knyttet til eksisterende bofellesskap
for enslige mindreårige.
Flyktningtjenesten er en del av NAV Lillesand og de siste årene har det vært en nedgang i antall
flyktninger kommunen har blitt bedt om å bosette. Det er avsatt investeringsmidler på 27. mill. kr. til
rus og psykisk helse. I hovedsak skal investeringsmidlene benyttes til kjøp/bygging av boliger til
flyktninger inkl. bosetting av enslige mindreårige. I forbindelse med kjøp/bygging, kan kommunen
oppnå inntil 40 % tilskudd, i tillegg kommer leieinntekter. Det utarbeides for tiden en boligsosial plan.
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Det er behov for en nødbolig og to tomannsboliger til brukere innen psykisk helse og rus, som også
skal brukes av flyktningetjenesten.
Spørreundersøkelse
På respondentenes svar på hvilket tjenesteområde innen helsetjenester de mente det knyttet seg størst
risiko til, svarte 20 % gjennom undersøkelsen at de mente flyktninger og integrering hadde høyest
risiko. Enkelte konkretiserte også mulige forbedringsområder knyttet til oppfølging av nyankomne
innvandrere.
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6.1.

DELKONKLUSJON FOR HJELPETJENESTER

I revisjonens risiko- og vesentlighetsberegninger er hjelpetjenester den sektoren med lavest risiko,
hvor de ulike tjenesteområdene i all hovedsak ligger på moderat risikonivå.
NAV har etter revisjonens vurdering ganske stabile stønadsnivåer ift. sammenlignbare kommuner,
både ved økonomisk sosialhjelp til unge mottakere generelt og størrelse på stønad, noe som reduserer
risikoen. Gjennomføringen av forvaltningsrevisjon i 2017 på saksbehandling og internkontroll bidrar
videre til å redusere risikoen. Revisjonen bemerker likevel utfordringene som er skissert knyttet til
bemanning og kompetanse, sett i sammenheng med mulige utfordringer ift. ulike endringer i
tjenestetilbudet ved blant annet AAP. NAV skisseres likevel som høy risiko blant politikere og ansatte
gjennom spørreundersøkelsen.
Innenfor voksenopplæring mener revisjonen det foreligger lav til moderat risiko basert på
gjennomførte risikoberegninger. Voksenopplæringen har en usikkerhet knyttet til økonomi og
planlegging, da det er vanskelig å anslå antall asylsøkere, flykninger og innvandrere, og dermed mer
uforutsigbart ift. fremtidige tilskudd. Antall innenfor voksenopplæring er også tilsvarende
sammenlignbare kommuner, og tildeling/vedtak manglet kun noen få formkrav etter tilsyn i 2018.
Ved rus og psykisk helse mener revisjonen spesielt én risiko bemerker seg. Flere kilder peker på en
høy risiko knyttet til kompetanse innenfor både psykisk helse og rus, med små fagmiljøer og ikkekvalifiserte ansatte. Dette mener revisjonen bidrar til økt risiko med høye utslag på både sannsynlighet
og konsekvens, da det kan være en utfordrende brukergruppe med økt fare for vold og trusler.
Når det gjelder flyktninger og integrering har revisjonen lite implikasjoner på at det knytter seg høy
risiko til området. Kommunen vil de neste årene motta nye flyktninger, hvor utfordringen vil være å
fremskaffe boliger. Revisjonen registrerer at vold og trusler mellom ungdom og mot ansatte skisseres
som en utfordring, og vil slik revisjonen ser det være den høyeste risikoen innenfor området, sammen
med forsvarlig oppfølging av nyankomne flyktninger i tiden fremover.
Innenfor hjelpetjenester mener revisjonen risiko og vesentlighet fordeler seg følgende på risiko:

Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig
Meget liten
Liten
Moderat
Stor
Svært stor

Lav

Moderat

Alvorlig

Svært alvorlig

NAV
Voksenopplæring
Flyktninger og integrering
Rus og psykisk helse
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7.

SEKTOROVERSKRIDENDE RISIKOOMRÅDER

Lillesand kommune har flere risikoområder som ikke nødvendigvis knytter seg til én sektor eller
tjeneste, men som kan omfavne på tvers av kommunens organisasjon. Revisjonen har valgt å se
nærmere på utvalgte risikoer som anses som størst sannsynlighet for avvik i kommunen.
Økonomi
I 2018 hadde kommunen et positivt netto driftsresultat på 9,4 millioner kr., med et regnskapsmessig
mindreforbruk på 13,5 mill kr. Når det gjelder frie fondsmidler knyttet til drift pr. 31. desember 2018,
var det positivt og utgjorde 44,8 mill. kr (innebærer disposisjonsfond + mindreforbruk 2017). I løpet
av 2018 har kommunen dermed blitt 11,4 mill. kr. «rikere».
Lillesand kommunes lånegjeld er høy, og har vært økende fra år til år. Ved utgangen av 2018 utgjorde
kommunens totale lånegjeld 1,232 mrd.kr., mens netto lånegjeld (langsiktig gjeld minus restgjeld og
ubrukte lånemidler) utgjorde på samme tid 1,137 mrd.
Gjeldsutvikling totalt
kr. Med driftsinntekter på 917 mill. kr. gir det en
2347 540
gjeldsgrad på 124 %. Tabellen til høyre viser
2245 196
2209 906
gjeldsutviklingen totalt for kommunen (kortsiktig og
2112 888
langsiktig gjeld), fra 2012-2018. Kommunen bruker
2015 234
dermed en stor andel av sine inntekter til renter og
1877 761
avdrag enn de fleste andre kommuner. Den høye
lånegjelden gjør også kommunen sårbar ift. fremtidige
1677 210
renteøkninger.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Som en konsekvens av økte investeringer kommer også
dermed økte utgifter til renter og avdrag. Disse finanskostnadene øker fra 76 mill. kr. i 2019 til 95
mill. kr. i 2023.

Kommunen har lagt inn en forutsetning om generell effektivisering av kommunens virksomhet på
minimum 0,5 % pr. år frem til 2023. Det er samtidig satt av 8,4 mill. kr til disposisjonsfond i
økonomiplanperioden for å bygge opp økonomiske reserver. Videre har kommunen lagt opp til
avsetninger til bundne fond fra SIO-prosjektet som kan benyttes etter prosjektets avslutning i 2022.
Når det gjelder netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, er det anbefalt å ligge på ca. 1,7
prosent. Lillesand har hatt en nedgang fra 4,2 % i 2017 til 1,1 % i 2018, og ligger lavere enn både
Arendal, Gjerstad, Vegårshei og Åmli. Lillesand ligger for øvrig over både Froland, Birkenes,
Grimstad og Risør.
Offentlige anskaffelser
Fra 2020 er økonomiavdeling og enhet for teknisk prosjekt slått sammen, hvor avdelingen i tillegg til
økonomi og prosjekter skal ha en kontrollerfunksjon overfor organisasjonen samt en rådgivende rolle
innen innkjøp. I budsjett 2020 definerer avdelingen tiltak om å øke den innkjøpsfaglige kompetansen
og ta i bruk verktøy for å effektivisere innkjøpsarbeidet. Det vil med de noe organisasjonsendringene
være økt kapasitet totalt i ny enhet med økonomi og prosjekt, med visjon om å samle og bygge et
fagmiljø og kunne redusere overskridelser på prosjekt og anskaffelser.
I samtaler med kommuneledelsen trekkes det frem potensielle utfordringer knyttet til overgangen til et
nytt innkjøpssamarbeid, fra tidligere innkjøpssamarbeid i Kristiansand og over til OFA – offentlige
innkjøp på Agder. Det pekes for øvrig også på kommunens mange rammeavtaler med utløste opsjoner
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2018

som et risikoelement for kommunen. Kommuneledelsen viser til et stort omfang av rammeavtaler, og
potensielle overskridelser av innholdet i rammeavtalene.
I spørreundersøkelsen ble offentlige anskaffelser trukket frem som det sektoroverskridende området i
hele kommunen det anslås å knytte seg størst risiko til, hvor ca. 22 % mente utelukkende innkjøp
utgjør en risiko for Lillesand. På respondentenes spesifisering av risikoene, utdyper flere sannsynlighet
for risiko knyttet til om kommunen har tilstrekkelig kompetanse på innkjøp og manglende skriftlige
rutiner og systemer på området – som igjen går ut over kvaliteten på de ulike leddene i en
anbudsprosess.
Varsling
Lillesand kommunes rutiner for varsling av kritikkverdige forhold ble revidert i 2018, en sikker
varslingsløsning er implementert og en varslingsgruppe er etablert. Kommunen har særlig fokus på
hvordan saksbehandlingen skal ivaretas til akseptable forhold er gjenopprettet. En sikker løsning for
varsling er integrert i kommunens saksarkivsystem, og egen varslingsknapp er tilgjengelig i
kommunens kvalitetssystem (EQS) sammen med varslingsrutinene. I møte med kommuneledelsen
trekkes frem håndtering av varsling og økonomiske misligheter områder hvor rutiner både er på plass
og som har vært behjelpelige i flere saker.
Som en viktig del av rådmannens styringsdokumenter for internkontroll er kommunens etiske
retningslinjer. Kommunen har utarbeidet egne etiske retningslinjer for både folkevalgte og for ansatte,
hvor det skal legges stor vekt på redelighet og åpenhet, være bevisst på tillit og ta aktiv avstand fra
enhver uetisk forvaltningspraksis. Kommunens etiske retningslinjer omhandler temaer som lojalitet ift.
lover, avtaler, rutiner m.m., gaver og andre fordeler, representasjon, habilitet, bruk av kommunalt
utstyr og ekstraarbeid. På spørreundersøkelsens spørsmål om hvilke sektoroverskridende områder det
knytter seg størst risiko til, mente 10 % av respondentene at varsling og etiske retningslinjer utgjorde
størst risiko.
Internkontroll
Rådmannens internkontroll er beskrevet i et eget «Styringssystem for Lillesand kommune», som
beskriver organisering, ansvarsfordeling, viktige arenaer etc. knyttet til styring av kommunen.
Kommunen har implementert en digital internkontroll- og kvalitetsløsning (EQS) som anvendes av
hele organisasjonen, som bidrar til å sikre helhet og standardisering. I systemet er reglementer,
prosedyrer og rutiner gjort tilgjengelig for alle ledere og ansatte.
Kommunen beskriver i budsjett 2020 en strategi om at de etterlever en helhetlig internkontroll.
Avdeling for HR bidrar aktivt med kommunens kontinuerlige arbeid med å oppfylle lovkrav og sikre
forståelse av internkontroll som skal ivaretas i alt kommunen gjør. Strategien innebærer videre å bidra
til at organisasjonens helhetlige interkontroll på alle nivåer og for alle tjenesteområder utvikles i tråd
med ny kommunelov og nye retningslinjer. Det skal videre etableres et kompetanseteam på tvers av
sektorene koordinert av rådgiver for informasjon og kvalitet, for å sikre oppfyllelse av og krav til
internkontroll, samt prioritering av videre implementering og videreutvikling av kommunens
kvalitetsløsning (EQS). På teknisk enhet har sektoren arbeidet målbevisst med å få på plass gode
rutiner for å føre systematisk kontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover,
forskrifter og vedtak følges. Sektoren har derfor videreutviklet et eget internkontrollsystem i EQS.
Gjennom spørreundersøkelsen trekker flere respondenter frem risikoer knyttet til kommunens
internkontroll, hvor det blant annet belyses viktigheten av å ha rutiner som gjenspeiler de skjerpede
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kravene i ny kommunelov. Det bekrefter kommunedirektør i samtale med revisjonen at er i arbeid med
å få ferdig retningslinjer for helhetlig internkontroll iht. nytt lovverk. En helhetlig internkontroll innen
både anskaffelser og skole belyses som områder som ikke er tilstrekkelig. Det belyses utfordringer
med skolenes overholdelse av helhetlig internkontroll ikke er på plass. På spørreundersøkelsens
spørsmål om hvilke sektoroverskridende områder det knytter seg størst risiko til, mente 10 % av
respondentene at internkontroll utgjorde størst risiko. Internkontroll ble for øvrig spilt inn som et
risikoområde av kontrollutvalget fra forrige periode.
Personvern
Vedrørende personvern og Lillesand kommunes implementering av krav etter GDPR – ny
personvernforordning, så er dette ifølge samtaler med kommuneledelsen et viktig fokus område for de
administrative fellesfunksjoner. Kommunen har fokus på å få ledere til å forstå at personvern er en
viktig del av fagansvaret, og at det ikke nødvendigvis foreligger tydelige nok retningslinjer.
Kommunen har et lovkrav om et personvernombud, og ivaretar dette ved å kjøpe ekstern bistand for å
ivareta lovkravet om funksjonen personvernombud fra 2020. Rådgiver for kvalitet og informasjon vil
frem til nytt ombud fungere i rollen. Kommunen viser for øvrig til personvern som et viktig ledd i
organisasjonens helhetlige internkontrollsystem.
Ved spørreundersøkelsens definisjon av sektoroverskridende områder det knytter seg risiko til, var
personvern/GDPR det fjerde området som det ble ansett størst risiko ved, med nesten 12 %.
Prosjektstyring
Gjennom spørreundersøkelsen pekes det gjentakende på Lillesand kommunes utfordringer knyttet til
kompetanse ved prosjektstyring og kompetanse knyttet til store byggeprosjekter. Det pekes også på
risiko knyttet til budsjettoverskridelser som gjentakende ved store prosjekter i kommunen. På
revisjonens spørsmål om hvilke sektoroverskridende områder det knytter seg størst risiko til, mener 20
% av respondentene at prosjektstyring utgjør størst risiko. Det er også det området respondentene
mener er det nest største risikoområdet ved sektoroverskridende områder. Kontrollutvalget fra forrige
periode skisserte økonomistyring og ansvarsdeling ifbm. investeringsprosjekter som potensielle
risikoer i kommunen.
I årsrapport 2018 vises det til at teknisk enhet har hatt ansvaret for å etablere en prosjektmetodikk –
rutiner og system for prosjektstyring. Arbeidet har til hensikt å sikre at prosjekter gjennomføres med
samme metode og at beslutninger fattes der de skal. I arbeidet skal det være stort fokus på tidlige
avklaringer av mulige konsept i investeringsprosjekter.
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7.1.

DELKONKLUSJON FOR SEKTOROVERSKRIDENDE OMRÅDER

De sektoroverskridende områdene er isolert sett en høy risiko i seg selv, med tanke på omfang ift.
både tjenester, verdier og kravet til god styring og ledelse fra kommunen.
Lillesands høye gjeldsnivå utgjør en stor risiko i seg selv, da det isolert fører til høye renter og avdrag
samtidig som det utløser en sårbarhet med tanke på fremtidige investeringer og en eventuell
renteoppgang. Økonomistyringen for øvrig anser revisjonen som kontrollert, uten stor risiko.
Revisjonen finner det positivt at kommunen forsøker å ruste seg økonomisk for avslutningen av SIOprosjektet. Offentlige anskaffelser er etter revisjonens vurdering en høy risiko isolert, da det er et
komplekst regelverk som skal etterleves av mange ledd i organisasjonen. Anskaffelser skisseres som
en høy risiko av mange kilder i revisjonens analyse, hvor det pekes både på manglende tilstrekkelig
kompetanse, manglende rutiner og systemer samt stort omfang av rammeavtaler og en risiko for
overskridelser av disse.
Både internkontroll og varsling er områder av vesentlig betydning dersom det forekommer avvik. Det
er derfor viktig at kommunen har gode systemer og retningslinjer, både ift. implementering og
bevisstgjøring ute i organisasjonen samtidig som ansatte anvender verktøy innenfor spesielt
internkontroll regelmessig. Kommuneledelsen har jobbet aktivt med å etablere gode rutiner og
systemer for både varsling og internkontroll i kommunen de siste årene. Det har vært et arbeid med å
utarbeide retningslinjer både for varsling og for helhetlig internkontroll iht. nytt regelverk. Revisjonen
anser dermed risikoen som moderat.
Det er gjennom ny personvernforordning (GDPR) skjerpede krav til personvern og datasikkerhet for
kommunene, og kommunens korrekte håndtering av personlig data utgjør i seg selv en stor risiko mtp.
omfanget av alle opplysninger som kommunen måtte inneha. Etter revisjonens vurdering er risikoen
likevel moderat til høy, da kommunen gir tydelige signaler på at det jobbes med implementering av
krav etter GDPR, både gjennom ledelsen, retningslinjer, internkontrollsystemet og personvernombud.
Når det gjelder prosjektstyring mener revisjonen det i Lillesand kommune er høy risiko, da flere kilder
gjennom analysen trekker frem utfordringer knyttet til kompetanse ved prosjektstyring og store
investerings- og byggeprosjekter. Revisjonen mener likevel risikoen reduseres noe mtp. kommunens
arbeid med prosjektstyring.

Sannsynlighet

Konsekvens
Ubetydelig
Meget liten
Liten
Moderat
Stor
Svært stor

Lav

Moderat

Alvorlig

Svært alvorlig

Internkontroll og varsling
Personvern
Økonomistyring
Offentlig anskaffelser og
prosjektstyring
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RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

DEL 2: EIERSKAPSKONTROLL
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8.

RISIKOVURDERINGER AV KOMMUNENS EIERSKAP

Av kommuneloven fremgår det at kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av
selskaper kommunen har eierinteresser i samt at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
eierinteresser i sine selskaper. Kommunen har et bredt spekter av ulike eierskap, både innenfor ulike
interkommunale samarbeid, interkommunale selskaper og aksjeselskaper med ulike eierinteresser.
Figuren nedenfor viser ulike organiseringsformer for eierskap kommunen kan ha interesser i, med
økende grad av autonomi.
Kommunale
foretak

Interkommunale
samarbeid
(politisk råd eller
oppgavefelleskap)

Vertskommune
samarbeid

Interkommunale
selskaper (IKS)

Aksjeselskap
(heleid og deleid,

Stiftelser

indirekte og
direkte)

Av de ovennevnte organiseringsformene er det kun aksjeselskaper, interkommunale selskaper og
interkommunale samarbeid som er egne rettssubjekter, som omfattes av eierskapskontroll og
forvaltningsrevisjon i selskap. Oppgavefellesskap som ikke er et eget rettssubjekt samt kommunale
foretak faller inn under kommunens egen interne organisering, da de inngår i kommunen som
rettssubjekt. Stiftelser er heller ikke omfattet, da stiftelser ikke eies av noen og det er dermed heller
ingen eierinteresser å føre kontroll med.
Kommunen forvalter store verdier gjennom sine eierandeler i ulike selskap. En utstrakt brukt av fristilt
selskapsorganisering kan utgjøre en potensiell risiko for kommunen. Det stilles derfor høye krav til
god eierstyring og kontroll fra kommunen. Bystyret har det overordnede ansvaret for de deler av
kommunens virksomhet som er lagt ut til selskaper, og det er viktig at de innehar en god eierstyring
med disse. I forbindelse med eierstyringsansvaret har kommunen utarbeidet et sett med prinsipper for
kommunalt eierskap, som inneholder krav iht. KS sine prinsipper for god eierstyring. Eksempelvis:
-

Utforming av eierstrategier
Representanter i generalforsamling og representantskap
Rapporteringsrutiner
Evaluering og valg av styre
Habilitet og opplæring
Krav til likestilling, etiske retningslinjer og miljøbevisst drift

Det ble i 2018 gjennomført en revisjonsrapport knyttet til «Overordnet eierskap og eierstyring» i
Lillesand kommune. Det ble funnet forbedringspunkter knyttet til kommunens systematiske revidering
av eierskapsmeldingen, formalisering av ulike oppfølgingsrutiner ved sine eierskap samt
representasjon i selskapene. Kommunen vedtok i 2018 at eierskapsmelding og eierstrategi skal
revideres minst én gang per valgperiode.
Risikoen knyttet til et eierskap vil videre basere seg på ulike egenskaper ved det enkelte selskapet.
Både organisasjonsform, kommunens eierandel, økonomi, formål og utbytte vil alle være variabler
som kan påvirke risikoen med eierskapet og hvor vesentlig risikoen er. Lillesand kommune har
eierinteresser i både aksjeselskap og interkommunale selskap samt deltakende ved flere
interkommunale samarbeid. Nedenfor vil det redegjøres for kommunens eierinteresser, med risiko- og
vesentlighetsvurderinger knyttet til det enkelte eierskapet.
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I NTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS)
Selskapsnavn
Aust-Agder museum og
arkiv IKS (AAMA IKS)

Eierandel
2%

Medeiere
Alle kommunene i tidl.
Aust-Agder fylke og
Agder fylkeskommune

Formål

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Arkiv og kultur

Selskapet ble stiftet i 2003, og utvidet i 2015. Selskapet skal forvalte, drive og utvikle museumsog arkivfeltet i kommunene i (tidl.) Aust-Agder. Selskapet har over 40 ansatte. Selskapet har et
samfunnsmessig ansvar og har et aktivt tjenestetilbud til innbyggere gjennom ulike kulturtilbud.
Lillesand kommunes formål med eierskapet er definert som regionalpolitisk. Eierstyringen skjer
gjennom representantskapet hvor bystyrepolitiker Inger M. Stoveland er valgt inn. Det er ikke
gjennomført tidl. selskapskontroller ved AAMA IKS.
Konklusjon: Liten eierandel, mange forutsigbare eiere, samfunnsnyttig formål og
kulturtilbud for innbyggere. Mange ansatte og ikke tidl. gjennomført selskapskontroll,
gjør at risikoen totalt anslås til middels.

Lillesand og Birkenes
renovasjonsselskap IKS
(LiBir)

67,65 %

Birkenes kommune
(32,35 %)

Renovasjon

Selskapet ble stiftet i 2001, og har til formål å planlegge, anlegge og drive fellesanlegg for
mottak og behandling av søppel og kloakkslam i de to kommunene, iht. forpliktelser etter lov.
Selskapet skal videre samordne og utføre innsamling og transport av søppel og slam i
eierkommunene. Selskapet har 32 ansatte. På økonomi har LiBir IKS hatt en jevn økning i både
egenkapital, driftsinntekter og eiendeler de siste årene (hhv. kr 16 558, kr 45 615 og kr 55 414 i
2018).
Kommunens eierstyring skjer gjennom representantskapet hvor Lillesand har 3 medlemmer,
hvorav ordfører er ett av medlemmene. Det er gjennomført selskapskontroll av LiBir IKS både i
2009 og i 2018.
Konklusjon: Høy eierandel hvor kommunen er største eier, viktig samfunnsnyttig formål
og innbyggertilbud. Positiv økonomisk utvikling, store verdier, men to tidligere kontroller
gjør at risikoen totalt anslås til middels.

Kristiansandsregionens
brann og redning IKS
(KBR)

7,6 %

Birkenes (3,7 %),
Vennesla (10,6 %) og
Kristiansand (78,1 %)
kommuner

Brann og
redning

Selskapet ble stiftet i 2008. KBR IKS skal ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver
vedr. brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende og kontrollerende oppgaver m.m.
Selskapet skal søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte tjenester.
KBR har 180 ansatte, og holder til i Kristiansand.
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Eierstyringen skjer gjennom representantskapet, hvor ordfører sitter. Det ble gjennomført en
selskapskontroll av KBR i 2016, med utvidet forvaltningsrevisjon på feiertjenesten. Gjennom
spørreundersøkelsen var KBR ett av de selskapene det var størst ønske om å se nærmere på i
kommende valgperiode.
Konklusjon: Liten eierandel med forutsigbare eiere, samfunnsnyttig formål og viktig
tjeneste til innbyggere. Mange ansatte, sterk eierstyring med ordfører i rep. skap.
Lokalisering i Kristiansand. Risikoen anslås til middels-høy

Vestfold, Telemark og
Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS (Vetaks)

1,5 %

33 kommuner og 2
fylkeskommuner i
Vestfold og Telemark
samt Agder

Kontrollutvalgssekretariat

Etablert i 2005, med utvidelse til Agder-kommuner i 2014 og Vestfold i 2020. Vetaks IKS (tidl.
Temark) utfører den lovpålagte sekretær- og rådgiverfunksjonen for de 35 deltakerkommunenes
kontrollutvalg. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver for andre bestillere. Selskapet har 8
ansatte fordelt på ulike distriktskontorer nær eierkommunene. Lillesand har én representant i
selskapets representantskap.
Konklusjon: Liten eierandel med forutsigbare eiere, som driver lovpålagt tjeneste.
Profesjonelt da de utgjør landets største KU-sekretariat. Liten økonomisk risiko.
Revisjonen anslår risikoen som lav-middels.

Aust-Agder Revisjon
IKS*

6,5 %

*) Har ikke foretatt en risiko- og
vesentlighets-vurdering av oss selv

Agder FK. Arendal,
Grimstad, Risør,
Tvedestrand, Birkenes,
Froland, Åmli, Gjerstad
og Vegårshei

Revisjon

H ELEIDE AKSJESELSKAP
Selskapsnavn
Kokkenes utvikling AS

Eierandel

Formål

100 %

Eiendomsutvikling

Risiko- og vesentlighetsvurdering
Stiftet i 2011 med formål om å utvikle Kokkenes-området i tråd med enhver tid gjeldende reguleringsplan og alt som
inngår i det. Herunder forvalte eiendomsmasse, samt etablering av annen virksomhet i den forbindelse. Heleid AS av
kommunen etablert i hensikt å redusere kommunens risiko ved utvikling av området. Selskapet ble i 2018 besluttet
oppløst, men er p.t ikke avviklet enda. Konklusjon: Risikoen anses som lav, da selskapet er besluttet avviklet.
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Ankerfestet AS

100 %

Eiendomsutvikling

Stiftet i 2008. Ankerfestet AS var et privat aksjeselskap som ble kjøpt opp av Lillesand kommune for å få eierskap til en
eiendom på Kokkenes. Tomten benyttes av seilforeningen gjennom en langsiktig leieavtale. Det er ingen aktivitet i
selskapet. Selskapet ble i 2018 besluttet oppløst, men er p.t enda ikke formelt avviklet.
Konklusjon: Risikoen anses som lav, da selskapet er besluttet avviklet.

A KSJESELSKAP MED KUN OFFENTLIGE EIERINTERESSER
Direkte eller indirekte eierskap
Selskapsnavn

Eierandel

Lillesand næringsarealer
AS (LINA)

50 %

Medeiere
Kristiansand
næringsselskap AS
(50 %)

Formål

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Næringsutvikling

Selskapet ble stiftet i 2009, med formål om å utvikle og selge helt eller delvis kommunalt eide
næringsarealer. Intensjonen bak eierskapet er næringsutvikling for å tiltrekke seg ny aktivitet til
kommunen og finansiell avkasting på kommunale investeringer. Kommunen mener eierskapet har
en stor potensial verdi på lang sikt, men markedet for næringsarealer er begrenset på kort sikt.
Selskapet har flere datterselskap. Selskapet har hatt tidl. ordfører som styreleder.
Eierstyring av selskapet skjer gjennom representasjon i styret og representantskap. Det er behov
for en tettere oppfølging av selskapet, med forslag om å etablere årlige eiermøter. Det er ikke
tidligere gjennomført selskapskontroll.
Konklusjon: Stor eierandel med viktig samfunnsansvar, men ikke direkte
innbyggerrelatert. Bevisst eierstyring fra kommunen, men stort omfang med tilhørende
datterselskaper og ikke tidl. gjennomført kontroll. Risikoen anslås dermed til middels-høy.

Sørlandsparken Øst AS

Indirekte

Heleid datterselskap til
LINA AS

Næringsutvikling

Stiftet i 2010, 100 % eid av LINA AS. Til formål å utvikle områdene på Lillesandssiden av
Sørlandsparken. Selskapet er opprettet for å utvikle og selge helt eller delvis kommunalt eide
næringsarealer. Begrunnelsen for eierskapet er næringsutvikling for å tiltrekke seg ny aktivitet til
kommunen og finansiell avkastning på kommunale investeringer i næringstomtene.
Eierstyring gjennom tilsvarende prinsipper som LINA AS. Økonomisk har selskapet et stabilt
årsresultat de siste årene, med kr 1 295 000 og egenkapital på kr 90 649 000 i 2018. Gjeld har
også ligget stabilt de siste 3 årene, med 11 959 000 i 2018.
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Konklusjon: Indirekte eierskap gjennom LINA AS, men bevisst eierstyring fra kommunen.
Viktig samfunnsansvar som gir tjenestetilbud til innbyggere. Stabil økonomi. Risikoen
anslås til middels.

Haugevikkilen
Hytteområde AS

Indirekte

Heleid datterselskap til
LINA AS

Eiendomsutvikling

Stiftet i 2013, 100 % eid av LINA AS. Ble kjøpt opp av LINA i 2016. Området består av 26
hytteområder med rett til å kjøpe etablerte båtplasser i nærheten. 2017 ble det bestemt å oppføre 2
hytter som ble lagt ut for salg i 2018. Sum egenkapital og gjeld har svingt noe de siste årene, men
var i 2018 på 18 015 (i 1000 kr.). Årsresultat 2018 på kr -227 000.
Konklusjon: Indirekte eierskap gjennom LINA AS. Begrenset økonomisk risiko og formål
gjør at risikoen vurderes til middels-lav.

Returkraft AS

Indirekte
6,52 %
gjennom
LiBir IKS

Andre renovasjonsselskaper på Agder-

Avfallshåndtering

Stiftet i 2007, og eies indirekte gjennom LiBir IKS med innskutt egenkapital på 2,608 mill. kr.
Formål å drive mottak og behandling av husholdningsavfall basert på tildelt enerett.
Virksomheten innebærer å drifte avfallsforbrenningsanlegg for produksjon og salg av fornybar
energi i form av elektrisk kraft og fjernvarme. Driftsinntekter var i 2018 på 185 774 kr., med sum
egenkapital og gjeld i 2018 på 1 356 099 kr. (alt i 1000 kr.). Selskapet har 41 ansatte.
Konklusjon: Indirekte eierskap gjennom LiBir IKS, som kommunen eier 2/3 av. Et viktig
samfunnsansvar og potensiell økonomisk risiko ved gevinst/tap. Selskapet har stort politisk
fokus vedr. eierstyring. Risikoen anslås til middels.

Lindum Sør AS

Indirekte
49 %
gjennom
LiBir IKS

Lindum AS – heleid av
Drammen kommune
(51 %)

Avfallshåndtering

Stiftet i 2015, og eies indirekte gjennom LiBir IKS. Formålet med selskapet er å være
avfallsmottak i Lillesand, med mottak og deponi for forurenset grunn og forurenset betong – med
fokus på bærekraftig miljøgjenvinning. Økonomisk utvikling siste årene, med vekst i både
økonomisk årsresultat og eiendeler (hhv. kr 6485 og kr 16789 i 2018).
Konklusjon: Indirekte eierskap gjennom LiBir IKS, som kommunen eier 2/3 av. Viktig
samfunnsansvar, men begrenset økonomisk risiko og et avgrenset tjenesteområde. Risikoen
anslås dermed til lav-middels.
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A KSJESELSKAP MED OFFENTLIGE OG PRIVATE EIERINTERESSER
Selskapsnavn
Agder Energi AS

Eierandel
2,27 %

Medeiere
Kommuner på Agder
har aksjemajoritet
(totalt 54,4 %).
Statkraft største
enkeltaksjonær med
45,5 %

Formål
Energiforvaltning

Risiko- og vesentlighetsvurdering
Selskapet ble stiftet i 2000, med Agder-kommuner som aksjemajoritet. Selskapet har en rekke
datterselskaper. Formålet er utbytte, produsere, distribuere og omsette energi og bidra til en
sikker og rasjonell energiforsyning. Utnytte beslektede og lønnsomme forretningsmuligheter
innen energi, kommunikasjon og infrastruktur. Selskapet har en rekke datterselskaper, som
utgjør en stor andel ansatte totalt.
Eierskapet til Lillesand er dels begrunnet i regional utvikling og finansiell avkastning ved
utbytte, som utgjør ca. 15 mill. kr. Verdivurderinger av Agder Energi tilsier at Lillesands
eierandel utgjør ca. 500 mill. kr. I en situasjon hvor kommunen har behov for å redusere
lånegjeld, kan det være aktuelt å selge aksjene. Eierkommunene har i en egen aksjonæravtale
opprettet et eierforum hvor ordfører og rådmann møter. Kommunens eierstyring oppfattes derfor
som tilfredsstillende. I 2018 behandlet Lillesand kommune en egen sak om eierstyring for
eierkommunene i Agder Energi. Gjennom spørreundersøkelsen var Agder Energi AS skissert
som selskapet med nest høyest behov for en kontroll den kommende perioden.
Konklusjon: Et samfunnsnyttig formål som tjener innbyggerne. Stor økonomisk
betydning til tross for liten eierandel. Sterk og bevisst eierstyring fra selskapet. Vurderes
til middels risiko.

Avigo AS

31,2 %

Grimstad (27,9 %) og
Birkenes (8,14 %)
kommune, samt AustAgder næringsfond og
en rekke private aktører

Arbeidsmarkedsbedrift

Etablert i 1982, og fusjonert med Biva AS i 2016. Formålet med selskapet er å være en arbeidsog attføringsbedrift. Selskapet skal drive attføring gjennom avklaring, kvalifisering og
formidling av arbeidssøkere. Dette skal skje gjennom produksjons- og arbeidspraksis i et reelt
og moderne arbeidsmiljø og gjennom kurs og veiledning. Selskapet har 75 ansatte.
Det er ikke lov å ta utbytte. All verdiskapning skal bidra til å videreutvikle bedriften.
Kommunen skal våren 2020 velge nye representanter til styret. Det er ikke gjennomført tidl.
selskapskontroller i selskapet.
Konklusjon: Samfunnsnyttig formål som tjener innbyggerne, hvor kommunen har relativt
stor andel av eierinteressene. Begrenset økonomisk risiko, med bevisst eierstyring.
Revisjonen anslår risikoen til middels.
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Radio L Lillesand
Nærradio AS

2,08 %

Flere private enkeltaksjonærer

Nærradio

Etablert i 1989 og utgjør lokalradioen i Lillesand og Birkenes og har en sentral posisjon i
lokalsamfunnet. Selskapet kan også drive med reklamesalg, radiobingo og annen
lottovirksomhet.
Selskapet er et non-profitt selskap, og kommunens eierskap har ingen strategisk interesse utover
at det er ønskelig med en nærradio i kommunen. Selskapet har 8 ansatte.
Konklusjon: Et samfunnsnyttig formål som tjener innbyggerne direkte, med begrenset
økonomisk risiko. Anslås som lav risiko.

Agderbyen
eiendomsutvikling AS

Indirekte
50 %
gjennom
Lina AS

Privat eiendomsaksjonær 50 % (J.B
Ugland)

Eiendomsutvikling

Stiftet i 2010, med indirekte eierskap gjennom LINA AS. Til formål å drive eiendomsutvikling,
finansiell virksomhet og delta i andre virksomheter, herunder å investere i aksjer, andeler og
andre finans- og realobjekter m.m.
En rekke single-purpose datterselskaper knyttet til enkelttomter. Det er bygd infrastruktur på
området (Kjerlingland) og solgt tomter for ca. 40 mill. kr. Kommunen legger opp til en
eierstyring tilsvarende LINA AS.
Konklusjon: Indirekte eierskap gjennom LINA, med et avgrenset men samfunnsnyttig
formål til gode for innbyggere. Risikoen anslås til middels.

Aust-Agder
Næringsselskap AS

0,65 %

Eies av bank/forsikring,
næringsorganisasjoner
og øvrige kommuner på
Agder

Næringsutvikling

Stiftet i 1980, med formål om å bidra til økt verdiskapning gjennom å tilby risikovillig kapital til
nyetablerte og eksisterende bedrifter. Selskapets virksomhet tar ikke sikte på å skaffe
aksjeeierne økonomisk utbytte. Evt. overskudd skal benyttes til å fremme selskapets formål.
Eierskapet vurderes derfor å ha et regionalpolitisk formål. Lillesand kommune har en marginal
eierandel i selskapet (0,65 %). Aust-Agder næringsselskap er det selskapet flest i spørreundersøkelsen mente det kunne være nyttig å se nærmere på i kommende valgperiode.
Konklusjon: Svært liten eierandel uten mulighet for økonomisk utbytte. Risikoen til
kommunens eierskap anses å være middels-lav.
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Ø VRIGE INTERKOMMUNALE SAMARBEID
Interkommunale politiske råd eller oppgavefelleskap
-

-

Struktur1 – Felles lønns- og regnskapsvirksomhet med Birkenes kommune, stiftet i 2014. Intensjonen med samarbeidet var å få en felles og mer
robust enhet innen regnskap og lønn, som vil fremme utvikling av tjenesteproduksjon og administrative tjenester, og legge vekt på god forvaltning
og ressursutnyttelse. Samarbeidet har 11 ansatte. Det tidligere kontrollutvalget skisserte en potensiell risiko ved samarbeidet, spesielt knyttet til
ansvarsdeling ift. kommunens interne økonomiavdeling.
Region Kristiansand – Samarbeidsråd for å utvikle og samordne politiske saker i regionen, samt samordne administrativt interkommunalt
samarbeid mellom deltakerkommunene. Med Birkenes, Iveland, Vennesla og Kristiansand kommuner. Samarbeidet har et politisk sammensatt
styre bestående av ordførere samt et rådmannsutvalg, hvor rådmann i Lillesand er leder.

Vertskommunesamarbeid
-

Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen – Kristiansand er vertskommune for felles samarbeid med Lillesand og Birkenes. Etablert 2016.
Felles tekniske tjenester – Birkenes er vertskommune for samarbeid om oppmåling, geodata, eiendomsskatt, jord- og skogbruk og vilt- og
naturforvaltning. Etablert 2015.
IT-tjeneste – Lillesand er vertskommune for felles IT-tjeneste sammen med Birkenes kommune. Etablert 2018. Tidl. kontrollutvalg skisserte
potensiell risiko knyttet til det nyetablerte interkommunale samarbeidet, som innspill til forvaltningsrevisjon.
Arbeidsgiverkontrollen – Arendal er vertskommune. Overføres som statlig oppgave fra juni 2020.
Kemner – Grimstad som vertskommune for felles skatteoppkrever / kemner. Overføres som statlig oppgave fra juni 2020.
Kulturskolesamarbeid – Birkenes som vertskommune
Legevakt – Samarbeid med Kristiansand og andre kommuner om legevakt
Responssenter trygghets- og varslingsteknologi – Kristiansand om vertskommune, etablert 2018.
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