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I. Innledning
Kontrollutvalget skal årlig rapportere om aktiviteten 
og resultatet av sitt arbeid til bystyret.

I den anledning avgir kontrollutvalget en samlet 

årsmelding for utvalget sitt arbeid.

Årsmeldingen skal gi et bilde av utvalgets formelle rolle, instruks, forholdet 

til revisjonen og sekretariatet, og de viktigste saker som er behandlet gjennom 

året.  Årsmeldingen bør ses i sammenheng med vedtatte planer.

INNHOLD / 
KONTROLLUTVALGETS
ÅRSMELDING / 2020
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Ansvaret til kontrollutvalget følger av 

kommuneloven § 23-2 første ledd: «Kontrollutvalget 

skal påse at

a. kommunens eller fylkeskommunens regnskaper

blir revidert på en betryggende måte

b. det føres kontroll med at den økonomiske

forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende

bestemmelser og vedtak

c. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens

eller fylkeskommunens virksomhet, og av

selskaper kommunen eller fylkeskommunen

har eierinteresser i

d. det føres kontroll med forvaltningen av

kommunens eller fylkeskommunens

eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)

e. vedtak som kommunestyret eller fylkestinget

treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter,

blir fulgt opp»

Utover dette kan kontrollutvalget ta opp ethvert 

spørsmål ved kommunens virksomhet som er knyttet 

til utvalgets ansvarsområde. Det er kun lovverket,

bystyret og utvalget selv som kan pålegge 

kontrollutvalget oppgaver og saker, eller begrense 

hvilke saker utvalget kan behandle. 

Kontrollutvalget har omfattende innsynsrett. Blant

annet kan utvalget uten hinder av taushetsplikt, 

kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert 

do u ent og oreta de undersø elser so  det nner 

nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

Utvalgets leder har møte- og talerett i bystyret når 

utvalgets saker behandles. Utvalgets leder kan la et 

av de andre medlemmene i utvalget utøve denne 

retten på sine vegne. Kontrollutvalget har rett til å 

være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i 

kommunen. 

Kontrollutvalget ar e adgang t l  øre ontroll 

ed bystyret eller over røver ol t s e r or ter nger 

eller den ol t s e ens ts ess g eten av et vedta  

Kontrollutvalget an l evel uttale seg v s bystyret 

eller annet ol evalgt organ er  erd ed  tre e eller 

ar tru et et ulovl g vedta

2. Rammer for
kontrollutvalget

ystyret har det overordnede kontrollansvaret for den

kommunale virksomheten. ontrollutvalget skal føre løpende 

kontroll med kommunens virksomhet på bystyrets vegne.
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Aktørene i egenkontrollen er bystyret, kontrollutvalget 
sammen med sekretariatet, og 
revisor. En god egenkontroll krever samspill mellom 
disse. For at dette samspillet skal fungere, er det 
nødvendig  at aktørene kjenner både sin egen og 
hverandres roller. 

BYSTYRET

KONTROLLUTVALGET

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET

T S T

TJENESTER
PLANLEGGING
MYNDIGHETSUTØVELSE

E RET
S ESE S S

TER E SE S S

S R TE E ERE
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3. Økonomi
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget  bedt

bystyret om økonomisk ramme som muliggjør den nødvendige 

aktiviteten for å oppfylle kontrollutvalgets mandat. 

Kontrollutvalget er i henhold til forskrift om kontrollutvalg og

revisjon pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontrollarbeidet

i kommunen.

Regnskapstallene for den samlede kontrollvirksomheten i kommunen fremkommer av  

kommunens samlede årsregnskap. På neste side følger budsjett- og regnskapstall for 2021
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BUDSJETT 2021 REGNSKAP 2021

Møtegodtgjørelse v 2 2

 12 1Kurs og andre utg ter

2O O

ls udd  K  K 20 20 0 0

ls udd  ust gder ev sjon K 1 1 1 000

O 1 341 000 2 0 0

O O O 1 501 1 418 875

egns a stallene or 2021 e rev dert  v ser et ndre orbru  sa let sett  or old t l budsjett  r 2 12

M ndre orbru et nytter seg  all ovedsa  t l ostene so ører nn under Kontrollutvalgets dr tsutg ter  
vv et nytter seg v dere t l at det er bru t betydel g ndre Kurs o l r ng  so  ølge av orona ande en

Kjø  av tjenester ra K  
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Sammensetning
av kontrollutvalget
Krav til uavhengighet og nøytralitet i kontrollutvalgets arbeid fører

til at utvalgsmedlemmene ikke kan ha verv som kan komme i kon ikt

med arbeidet i kontrollutvalget.  Av den grunn er det strenge krav til

valgbarheten av kontrollutvalgsmedlemmene jfr. kommuneloven  

§ 23-1 tredje ledd.
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FASTE MEDLEMMER

Leder Bjørn Melbye (AP)

Nestleder Astrid Schmidt (SV))

Medlem Leif Vagle (AP)

Medlem Beathe Beckstrøm Holte (FrP)

Medlem Knut Halvor Holthe Rismyhr (H)

VARAMEDLEMMER

Felles varaliste for AP og SV:

Vara nr. 1 Reidun Aamland Andersen (A)

Vara nr. 2 Mari Jore (SV)

Vara nr. 3 Bjørn Egil Hansen (A)

Vara nr. 3 

Vara nr. 1 

Kerstin Thoresen (H)

Vara nr. 2 

Lars Gunnar Nag (H)

Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF)

Valg av kontrollutvalget skal skje på det konstituerende møtet før valg av andre utvalg og nemnder. 

Utvalget skal ha minst fem medlemmer og minst en av disse skal velges blant bystyrets  

medlemmer.  Utvalgets leder kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe 

som ordføreren. Bystyret kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer i valgperioden, 

men da må hele utvalget velges på nytt. 
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5. Kompetanse
og opplæring
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets 

kompetanse, både fra det politiske miljø og kommunens innbyggere. 

Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er 

nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår av lov og forskrift. 
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21 22 2021

Kontroll i pandemi 

og krise .

1 2

2021

Kommunal økonomisk b rekraft  abilitet i 

små kommuner  og envendelser til 

kontrollutvalget .

2 2021

•

•

•

•
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6. Sekretariat

Kontrollutvalgssekretariatet er støttespiller for kontrollutvalget 

og er viktig for et godt og effektivt kontrollarbeid i utvalget. 

ekretariatet skal etter koml.  - , . ledd påse at de saker som

behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets 

vedtak blir iverksatt. Sekretariatet bistår videre kontrollutvalget 

med blant annet oppgaver knyttet til administrasjon, rådgivning 

og koordinering.  det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd 

mellom kontrollutvalget, revisjonen og administrasjon, og 

utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.

Kommunen er medeier i, og  

kontrollutvalget får sekretariats-

bistand fra Vestfold, Telemark og 

Agder kontrollutvalgssekretariat 

IKS (VETAKS).  ostnadene for 

sekretariats tjenestene fordeles  

etter egen fordelingsnøkkel.  

ed o dra  or  kommuner  o  

 lkeskommuner i der o  

est old o  elemark er   

landets st rste kontrollut al s

sekretariat ekretariatet har 

 rs erk o  ast sekret r or 

kommunen er 

Sekretariatet er uavhengig av 

kommunens administrasjon og 

den eller de som utfører revisjon 

for kommunen. Det er strenge 

begrensninger til hvem som kan 

være ansatt i sekretariatet.  

Den som utfører sekretariats-

oppgaver for kontrollutvalget, er 

direkte underordnet kontrollutvalget 

og skal følge de retningslinjer og 

pålegg som utvalget gir.

Sekretariatets hjemmeside er 

www.vetaks.no. Her finnes ytterligere 

informasjon om kontrollutvalget 

og sekretariatet.
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7. Revisjon
Kommunen er medeier i, og har avtale om levering av 

revisjonstjenester med ust- gder evis on IKS. 

Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forenklet 

etterlevelseskontroll, forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll for kommunen. I tillegg kan  revisor 

gjennomføre andre oppdrag etter avtale.

Selskapet leverer revisjonstjenester 

til ti kommuner Kostnadene til 

revisjon er basert på en avtale 

mellom kommunen og selskapet, 

og inneholder de revisjonstjenester 

som kommunen etter avtalen får 

levert. Det er også mulig å bestille 

ytterligere prosjekter og oppdrag fra 

revisjonen.

dra sans arli re nska sre isor 

er ass  da li  leder etil aknes  o  

o dra sans arli

or altnin sre isor er da li leder 

ristian ellheim akke   

o edre isor or illesand

kommune 2021

ind ilsen

Kontrollutvalget har et ansvar for å 

påse at det gjennomføres revisjon av 

kommunen og at den gjennomføres 

i tråd med gjeldende standarder og 

regelverk. Dette gjøres blant annet 

ved at revisor hvert år legger frem 

egenvurdering av uavhengighet,

overordnet revisjonsplan/

revisjonsstrategi og orienterer

i hvert møte om det pågående 

revisjonsarbeidet basert

på revisjonsstrategien.

Revisjonens hjemmeside er  

www.ariks no Her finnes blant annet 

revisjonens rapporter.
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Kontrollutvalgets arbeid
– møter og saker

2020

2021

ontrollutvalget har i 2021 avholdt  møter og behandlet 

saker. il sammenligning ble det i 020 g ennomført  møter og 

behandlet saker. 
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Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum med unntak av de tilfeller hvor det etter lov og forskrift 

er pålagt å lukke møtet. Saksdokumentene og protokollene publiseres fortløpende på sekretariatets 

hjemmeside tt s o engov onl ne o Meet ngs K Boards eta ls  

d n strasjonen ar ved lere anledn nger bl tt nv tert t l ontrollutvalget or  or entere o  

ors jell ge v r so etso r der  o unen  Kontrollutvalget øns er  v re synl g og a god onta t 

ed o unens ledelse  Ko uned re tøren og re resentanter ra  ar 

deltatt  lere av utvalgets øter  noe ontrollutvalget o atter so  en styr e  s tt arbe d

n stor del av ontrollutvalgets sa sbe andl ng o atter or old utvalget er lagt  arbe de ed  

gjenno  ravene  o uneloven og ors r t o  ontrollutvalg og rev sjon  v l et o us so  velges 

 de ul e arbe dso gavene er det  stor grad o  t l utvalget  de nere selv

Kontrollutvalget an etter an odn ng ra bystyret  etter nns ll ra nnbyggere eller  eget n t at v ta 

o  or old ved o unens v r so et  so  an nyttes t l utvalgets ontrollarbe d  Kontrollutvalget 

er ogs  o tatt av vordan o unen ølger o  ra orter ra statl ge t lsyn

Kontrollutvalget ar lere ul e ver tøy or  gjenno øre s tt arbe d  noe odellen under v ser

TR T ETS ER T Y SSE   R E E TR E

Orientering

Følge opp

tilsyn fra 

andre

Besøke

virksomheter

Utredning

levert av

revisjon eller

sekretariat

Eierskaps-

kontroll

Forvaltnings-

revisjon

Høring

Granskning
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8.1 Regnskapsrevisjon

Revisjon av årsregnskapet er en sentral del av kommunens 

egenkontroll. Revisor skal gi trygghet for at en kan stole på 

informasjonen kommunen gir om sin økonomi. 

Regnskapsrevisjon

Revisor er en uavhengig og objektiv 

tredje art  orm let med 

re nska sre is on i kommuner o  

lkeskommuner er  re re isor i 

stand til  a i en uttalelse om 

h or idt kommunens

lkeskommunens rsre nska  i det 

alt esentli e er a la t i sams ar 

med lo  orskri t o  od kommunal 

re nska sskikk  e isor skal idere 

gjennom sine kontroller  avdekke og 

forebygge feil og mangler i den 

økonomiske rapporteringen. Revisor 

vil i tillegg veilede kommunen for å 

bidra  til å forebygge og avdekke feil 

og misligheter.

Kontrollutvalget skal påse at 

kommunen blir revidert på en 

betryggende måte. Utvalget er  

derfor avhengig av at revisor gir 

tilstrekkelig rapportering om 

revisjonsarbeidet. At 

kontrollutvalget og revisor har en 

god dialog og  god forståelse av sine 

oppgaver,  

er viktige forutsetninger for å være 

trygg på at revisjonsarbeidet blir 

forsvarlig utført. 

I forbindelse med ny kommunelov

er oppgavene til revisor knyttet

til regnskapsrevisjon noe utvidet.

Revisor skal fra og med 2020 etter

kommuneloven § 24-5  «se etter

om årsberetningen gir dekkende

opplysninger om vesentlige beløps-

messige avvik fra årsbudsjettet og om

vesentlige avvik fra kommunestyrets

eller fylkestingets premisser for

bruken av bevilgningene.

Nytt for regnskapsrevisor er altså

kravet til se på avvik fra budsjett-

premisser og rapportere på dette

som en del av revisjonsberetningen.

Som følge av ny kommunelov er det i §

14-6 også innført krav om at kommunen

utarbeidet et «samlet regnskap for

kommunen», eller såkalt konsolidert

årsregnskap som beskrevet i kommunal

regnskapsstandard nr. 14 . (først

gjeldende for årsmelding 2021)
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konomiske uregelmessig eter og mislig eter 

et r rem a ommunelo en e at re isor 

skal i skri tli e meldin er om enh er misli het  

idere r det rem at dersom re isor a dekker 

eller annen m te blir k ent med misli heter  

skal han eller hun straks melde ra om det etter 

rste ledd boksta e r saks orholdet er 

n rmere klarla t skal re isor sende et n tt bre til 

kontroll ut al et med ko i til

et ble i 2021 ikke innra ortert noen 

misli hetssaker ra re isor

eror net re is onsstrategi or regnskapsre is on

orm let med den o erordnet re is onsstrate ien or 

re nska sre is on er in ormere ontrollutvalget  

et overordnet n v  o  den rev sjonsstrateg  rev sor 

ar lagt or regns a s ret 2021

 en old t l god rev sjonss  er lanen or 

rev sjonen dyna s  or  ta ensyn t l eventuelle 

endr nger  enne sa en be andlet utvalget  øte 

0 0 21 sa  0 1

Uttalelse til kommunens årsregnskap

Kontrollutvalget ar  øte 0 0 21 11 21
be andlet o unens rsregns a  og avg tt 
uttalelse t l bystyret ed o  t l or anns a et

a en ed rsregns a et  rsberetn ngen 

ra  o uned re tøren  ust gder ev sjon K  

ar avlagt rev sjonsberetn ng or regns a s ret 20

Under følger kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap og rsberetn ng 20 llesand

o une:

Kontrollutvalget har behandlet Lillesand kommunes 
årsregnskap og årsberetning for 2020. Årsregnskapet 
viser et positivt netto driftsresultat på kr 17 214 004.

Investeringsregnskapet ble avsluttet med balanse 
mellom investeringsutgifter og finansiering

Revisor har avlagt revisjonsberetning 15.04.2021. 
Revisor har avlagt revisjonsberetning som bekrefter 
at regnskapet og årsberetningen er avlagt i tråd 
med lover og forskrifter og god kommunal 
regnskapsskikk. Revisor har ikke avdekket vesentlige 
feil eller mangler som krever forbehold eller 
presiseringer i revisjonsberetning og har avlagt en 
«normalberetning».

Kontrollutvalget har hatt løpende oppfølging med 
revisjonen gjennom året og i forbindelse med 
årsoppgjøret. Kontrollutvalget har ikke blitt kjent 
med forhold som bør ha betydning for bystyrets 
godkjenning av årsregnskap eller årsberetning for 
2020.

Kontrollutvalget anbefaler at Lillesand kommunes 
årsregnskap og årsberetning for 2020 godkjennes. 

Uttalelsen oversendes bystyret med kopi til 
formannskapet.
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I kommuneloven § 24-9 er regnskapsrevisor gitt i oppgave å gjennomføre

en forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: 

"Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens 

økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og 

vedtak. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal  

legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon 

til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der 

bruddet  er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, 

med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen"

Loven forutsetter at kontrollen gjennomføres med begrensede ressurser  og 

resultatet er basert på en moderat sikkerhet. Kontrollen skal utføres i tråd 

med revisjonsstandarden RSK301.

8.2 Forenklet
etterlevelseskontroll

Det går frem av kommuneloven at revisor er pålagt å gjennomføre

forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Kontrollen skal

være basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering, og skal gjennomføres

med moderat sikkerhet. Kontrollutvalget blir orientert om risiko- og 

vesentlighetsvurderingen og resultatet av kontrollen.
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¨ɊȿȰȴʎɸȭɊȿ 
Basert på revisjonens kontrollhandlinger, kan de ikke se at 
kommunens rutiner knyttet til håndtering av beboeres 
kontantytelser har vesentlige mangler når det gjelder å 
overholde krav i Forskrift om disponering av kontantytelser 
fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og 
omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i 
spesialisthelsetjenesten. 

Videre vil kontrollutvalget følge opp revisors anbefalinger i 
løpet av 2021.

Forenklet etterlevelseskontroll erstatter ikke den 

ordinære regnskapsrevisjon eller 

forvaltningsrevisjonen, men kan sees på som et 

supplement. For kontrollutvalgets del er ansvaret 

begrenset til å påse at det gjennomføres, og holde 

seg orientert om risiko- og 

vesentlighetsvurderingen, samt resultatene fra 

kontrollen. Resultatene fra en forenklet 

etterlevelseskontroll kan også benyttes som et 

grunnlag for å vurdere potensielle 

forvaltningsrevisjoner. 

Revisor har gjennomført en risiko- og 

vesentlighetsvurdering for forenklet 

etterlevelseskontroll i 2021, og den ble behandlet i 

møte  04.05.2021 sak 13/21. 

I  møte 07.09.21 sak 29/21 behandlet 

kontrollutvalget revisors uttalelse om forenklet 

etterlevelseskontroll.

Det er kommunen som juridisk enhet som er 

vurderingsenhet.

I henhold til risiko- og vesentlighetsvurderingen 

har revisor undersøkt etterlevelsen av om 

kommunen overholder Forskrift om disponering 

av kontantytelser fra folketrygden under opphold 

i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i 

helseinstitusjon i spesialhelsetjenesten.

Resultat 

Av et totalt antall beboere på 48 personer på 

langtidsopphold fordelt på 2 institusjoner, ble 15 

valgt ut for kontroll. 

Revisjonen oppsummerer deres kontroll slik:

• For samtlige journaler som ble kontrollert,

forelå det tilfredsstillende dokumentasjon

som underbygger disponeringen av beboers

kontantytelse
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orvaltningsrevis on er en av de lovpålagte oppgavene til kontrollutvalget.

Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om 

kommunen etterlever regelverk, oppnår fastsatte mål, og om ressursene 

forvaltes effektivt.

8.3 Forvaltningsrevisjon

Av kommuneloven § 23-3 fremgår det at: 

« orvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse 

og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, 

og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, 

utarbeide en plan som viser på hvilke områder det 

skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen 

skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens eller 

fylkeskommunens virksomhet og virksomheten 

i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. 

Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen 

er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon.

Planen skal vedtas av kommunestyret og 

fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 

kan delegere til kontrollutvalget å gjøre 

endringer i planene.» 

Kontrollutvalget er delaktig i valg av tema  

og utforming av problemstillinger basert på 

en risiko- og vesentlighetsvurdering, innenfor de 

rammer som er gitt av b st ret. 

Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget 

muligheten til å gå i dybden i ulike saks- forhold, 

innen ethvert virksomhetsområde  

i kommunen. Det er videre mulig å gjennomføre 

forvaltningsrevisjoner i selskaper kommunen

har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon vil

derfor kunne ha høy nytteverdi, både i utvalgets 

kontrollvirksomhet, og i kommunens intern-

kontroll og forbedringsarbeid.
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KONTROLLUTVALGETS 
OPPFØLGING AV 
ADMINISTRASJONEN

R S   
ESE T ETS

VURDERING

LÆRING OG FORBEDRING 
I FORVALTNINGEN

VEDTAK I BYSTYRET

 R R T S
REVISJON OG PLAN FOR 
EIERSKAPSKONTROLL

GJENNOMFØRING AV 
FORVALTNINGSREVISJON 
OG EIERSKAPSKONTROLL

BEHANDLING I 
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021 >>>>Årsmelding 2021



ontrollutvalget behandlet i møte . .  sak  isiko- 

og vesentlighetsvurdering  plan for forvaltningsrevis on 

for illesand kommune for perioden -  utarbeidet 

av ust- gder evis on . lanen er godk ent av bystyret 

i møte . .  sak  

Områder som prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon 

2020-2023:

orvaltningsrevis on

. Oppvekst
ema  sykososialt skolemil ø

barnehagemil ø

• ektoroverskridende områder
ema  konomistyring i forhold til

investeringspros ekter og
pros ektorganisering offentlige anskaffelser

• else og omsorg h elpet enester
ema  emanning og personalressurser

• truktur
ema  nsvarsdeling ift. økonomiavdelingen

• ppvekst
ema  arnevernst enesten  valitet og

personalressurser
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illesand kommune har en ramme på - pros ekter i 
valgperioden, noe avhengig av omfanget på de ulike pros ektene.  



Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykososialt miljø i 
skole og barnehage

Forvaltningsrevisjonsprosjektet har hatt til hensikten å 
kartlegge kommunens rutiner knyttet til psykososialt 
miljø i barnehagene, samt skolenes ivaretakelse av 
informasjonsplikten knyttet til psykososialt miljø ved 
skolene. Prosjektet har videre hatt til hensikt å 
kartlegge skolenes dokumentasjonskrav knyttet til 
etterlevelse av aktivitetsplikten etter opplæringsloven. 
Herunder har det vært hensiktsmessig å vurdere 
hvordan konkrete enkeltsaker knyttet til mobbing har 
blitt håndtert etter opplæringslovens bestemmelser. 

Revisjonen har forsøkt å besvare følgende 
problemstillinger:

1) Ivaretar skolene i Lillesand kommune 
informasjonsplikten knyttet til foreldre og elever, 
både i forhold til aktivitetsplikten og det 
systematiske arbeidet for et godt skolemiljø?

2) Gjennomfører skolene tilstrekkelige undersøkelser 
og vurderinger av elevenes psykososiale miljø ved 
mistanke eller varsling om mobbing? Og 
foreligger det dokumentasjon som oppfyller 
innholdskravene etter opplæringsloven om 
skriftlig plan?

3) Har barnehagene i Lillesand kommune 
tilfredsstillende rutiner for å sikre et trygt og godt 
psykososialt miljø? Herunder rutiner for å 
forebygge, avdekke og håndtere krenkende atferd.

Revisjonen gav følgende anbefalinger:
• at skolene i enda større grad fokuserer på arbeidet 

med å gi tydelig og konkret informasjon til 
foresatte og elever, spesielt knyttet til å oppdatere 
og tydeliggjøre den skriftlige informasjonen på 
skolenes hjemmesider

• at skolene arbeider med forbedringspunktene 
som fremgår av rapporten knyttet til 
aktivitetsplaner, spesielt med fokus på konkrete 
tiltak, ansvarlig person, klare vurderinger ved 
avslutning og evalueringstidspunkt

• at skolene vurderer om spørreundersøkelsens 
resultater indikerer at flere elever opplever å ikke 
ha et trygt og godt skolemiljø enn det frem til nå 
er blitt fanget opp, og fremkommer gjennom 
aktivitetsplaner

• at barnehagene og kommunen vurderer om man 
har gode nok systemer for å fange opp brudd på 
trygt og godt barnehagemiljø, sett i lys av at man i 
dag ikke har noen registrerte tilfeller av mistrivsel i 
barnehagene

Kontrollutvalget har senere fulgt opp rapporten ved å 
få en orientering for de tiltak som er satt i gang for å 
følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger. 

Forvaltningsrevisjonsrapport: Prosjektstyring – 
Lillesand ungdomsskole byggetrinn 2

Det overordnede formålet med dette prosjektet har 
vært å å kontrollere om kommunen har etablert 
rutiner og systemer som kan danne grunnlag for
tilfredsstillende prosjektstyring så vel som helhetlig 
prosjektgjennomføring. Videre har undersøkelsen 
forsøkt å svare på  forhold ved prosjekt-
gjennomføringen knyttet til utbyggingen av LUS 2, 
herunder om Lillesand kommune har organisert 
prosjektet på en tilfredsstillende måte når det 
kommer til ansvar og roller.

Revisjonen har forsøkt å besvare følgende 
problemstillinger:

1) Har Lillesand kommune etablert rutiner og 
systemer som sikrer en tilfredsstillende 
prosjektstyring knyttet til LUS 2?

2) Har Lillesand kommune organisert prosjektet 
med klare rolle – og ansvarsforhold?

Revisjonen gav følgende anbefalinger:
• Vi anbefaler at Lillesand kommune reviderer sin 

prosjektmetodikk som i større grad sikrer 
rammer for samspill mellom ulike aktører, hvor 
man også tar hensyn til innleid prosjektledelse 
og entrepriseform

• Vi anbefaler at kommunen vurderer om faglig 
støtte til sektorene i større grad skal etableres i 
en utredningsfase slik at arbeidet med kalkyler i 
større grad kan kvalitetssikres av personer som 
har en slik kompetanse

• Vi anbefaler at Lillesand kommune etablerer 
fokus på å sikre rutiner omkring synliggjøring av 
risiko og usikkerhet i sine saksfremlegg til 
politisk behandling

• Vi anbefaler at Lillesand kommune sikrer 
tilstrekkelig kompetanse i egen virksomhet slik 
at fremtidige prosjekter gjennomføres på en 
tilfredsstillende måte

• Vi anbefaler at Lillesand kommune i ethvert 
investeringsprosjekt i tilstrekkelig grad 
dokumenterer og kvalitets sikrer at roller, ansvar 
og myndighet tydeliggjøres

Kontrollutvalget har senere fulgt opp rapporten ved å 
få en orientering for de tiltak som er satt i gang for å 
følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger. 
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Eierskapskontroll er en av de lovpålagte oppgavene til 
kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for å sikre at 
selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll. 

8.4 Eierskapskontroll

I kommuneloven § 23-4 står dette om eierskapskontroll: 

«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens  

eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og  forskrifter, 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

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

året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 

hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. 

Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen 

er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 

fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.»
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orske kommuner har stor rad a rihet til  

or anisere t enestene sine neden or ises muli e 

or anisas ons o eier ormer or kommunal 

irksomhet  

Plan for eierskapskontroll for inneværende 

valgperiode ble lagt frem for kontrollutvalget i 

møte  sak Planen ble godkjent av 

bystyret i møte den  sak

Kontrollutvalget har fullmakt til å prioritere hvilke 

selskaper som skal kontrolleres. I planen ligger 

følgende selskaper til prioritering: 

Eierskapskontroll

• illesand rin sarealer  (

ontrollut al et har ikke tt orela t noen 

eierska skontroller til behandlin i 2021.
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aker som behandles i h ert m te:

 odk ennin  a  m teinnkallin

 odk ennin  a  rotokoll ra sist m te

 rienterin  ra re is onen i m te

 e eratsaker i m te

 entuelt i m te

ndre saker som har blitt behandlet:

 Orientering om det utfordrende ungdomsmiljø ved Lillesand ungdomsskole

 Oppfølging - revisors uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll 2019

 Orientering om kommunens håndtering av varslingsaker og hvem som blir
inkludert i prosessen

 Revisors egenvurdering av uavhengighet

 Orientering om kommunens håndtering av avtale med fastlegene i Lillesand

 Risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll

 Kalender for samordning av statlige tilsyn med Lillesand kommune

 Årsmelding 2020 Lillesand kontrollutvalg

 Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2021 Lillesand kommune

 Orientering om korona-situasjonen

 Oppfølging av rapport fra tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten
samtykkekompetanse ved Høvåg bo- og aktivitetssenter 2020

 Kommunedirektørens tilbakemelding til kontrollutvalget knyttet til sak 1/21
Orientering om det utfordrende ungdomsmiljø ved Lillesand ungdomsskole

 Budsjett for kommunens kontrollaktivitet for 2022 Lillesand kommune

 Revisors uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll 2021 - Lillesand kommune

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2021 – Lillesand

 Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2021

 Orientering - Rådmanns forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025

 Orientering om retningslinjer for utsmykking av kommunale bygg

 Orientering om rutiner og prosedyrer knyttet til forebyggende arbeid med rus- 
og rusmidler blant ungdom i Lillesand

 Orientering om kommunens antikorrupsjonsarbeid

 Restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 26.11.21

 Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2022

8.5 Øvrige saker
Kontrollutvalget har i tillegg til tidligere 

nevnte saker behandlet følgende saker
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orona-situas onen
Korona-pandemien som har pågått de siste to årene har fått dramatiske konsekvenser for den enkelte, for
næringslivet, for samfunnet og for offentlig sektor. Situasjonen setter den kommunale beredskapsapparatet på 
en alvorlig prøve, og den påvirker det kommunale tjenestetilbudet, organiseringen av arbeidet, og kommunens
økonomi.

Situasjonen tilsier at kontrollutvalget i denne ekstraordinære situasjonen har endret fokus fra den normale bak
overskuende tilnærmingen til et mer «her og nå» fokus.

Kontrollutvalget har invitert kommunedirektøren for å gi en muntlig redegjørelse for status i Lillesand 
kommune, i tillegg til å få belyst hvilke tiltak som er iverksatt og hvilke konsekvenser dette får for kommunens 
drift (også økonomiske konsekvenser).



Kort o su er ng av ret
 Kontrollutvalgets a t v tet ar stort sett  v rt l  oreg ende r  og o uset ra media og

innbyggere ar over t d v rt ø ende
 Kontrollutvalgets virksomhet har i 2021 blitt l te påvirket av korona pandemien  bortsett

ra at ontrollutvalget ar av oldt lere d g tale øter gjenno  ele 2021

 Vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll  følges løpende opp.

 Kontrollutvalget har stort sett utført og fulgt opp sine oppgaver i tråd med vedtatt møte- 

og arbeidsplan   t llegg t l at en re e sa er ar o et t l underve s  ret

 Kontrollutvalget o lever at sa arbe det ed b de ol t s - og ad n strat v ledelse er

godt, og at utvalgets arbeid blir sett på som viktig og nyttig.

 Kontrollutvalget håper at utvalgets arbeid har bidratt til en velfungerende egenkontroll i

kommunen, og at det igjen har bidratt til å styrke innbyggerens tillit og sikre en mest

mulig effektiv og riktig bruk av ressursene.

9. Konklusjon og
avsluttende kommentar
Årsmeldingen legges med dette frem for bystyret. Ved å se

møte- og arbeidsplan og årsmelding i sammenheng,

kan bystyret se om de vedtatte oppgaver og målsettinger for

kontrollutvalget er eller blir fulgt opp.

llesand  3  a 2022

le ander tsy ensen

estleder K  K
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Bjørn Melbye
Kontrollutvalgsleder








