Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Levanger kommune
Arkivsak:
Møtedato/tid:

19.06.2018 Kl 09:00

Møtested:

Møterom 1065

Møtedeltakere:
Hans Heieraas
Asbjørn Folkvord
Anne Grete Hojem
Johan Fossan
Mette Jørstad

Kopi:
Ordfører, rådmannen og revisor
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Paul Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim/Steinkjer, 14.06.2018

Hans Heieraas (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær, Konsek
Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
18/18
19/18
20/18
21/18
22/18
23/18
24/18
25/18
26/18
27/18

Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra rådmannen vedrørende budsjett og økonomiarbeidet
Orientering fra rådmannen vedrørende samhandlingen mellom PPT,
helsetjenesten, barnevern og skolene
Orientering fra rådmannen vedrørende internkontrollen
Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens tilsyn med barnehagene
Bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende rådmannens internkontroll
Kontrollutvalgets budsjett for 2019
Besøk ved en av kommunens virksomheter
Eventuelt
Godkjenning av dagens møteprotokoll

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/333 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:

Møtedato
19.06.2018

Saknr
18/18

Orientering fra rådmannen vedrørende budsjett og økonomiarbeidet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
19.06.2018

Saknr
19/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/137 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget har anmodet rådmannen om en kort orientering vedrørende arbeidet med
økonomi og budsjett for 2019.
Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Orientering fra rådmannen vedrørende samhandlingen mellom PPT,
helsetjenesten, barnevern og skolene
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
19.06.2018

Saknr
20/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/137 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Ikke trykte vedlegg
Notatet - Oppsummering etter besøket ved Levanger ungdomsskole
Saksutredning
Kontrollutvalget har anmodet rådmannen en orientering vedrørende samhandlingen mellom
PPT, helsetjenesten, barnevern og skolene. Samhandlingen mellom PPT, helsesøster og
skolene må spesielt berøres.
Orienteringen vil bli gitt i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Tverrfaglig samarbeid og samhandling er viktig for å sikre tilstrekkelig koordinering og
samordning av det kommunale tjenesteapperat. Det er også nødvendig for å sikre effektive
og målrettede tiltak for brukerne.
Saken sees videre som en oppfølging av besøket ved Levanger ungdomskole.

Orientering fra rådmannen vedrørende internkontrollen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
19.06.2018

Saknr
21/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/137 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Ikke trykte vedlegg
Kontrollutvalgets årshjul for 2018
Saksutredning
Kontrollutvalget har satt av tid til en orientering fra rådmannen vedrørende internkontrollen i
sin årsplan/årshjul for 2018.
Kontrollutvalget ønsker informasjon om status mht. arbeidet med internkontroll og
implementeringen i organisasjonen. Kontrollutvalget ønsker også informasjon om hvordan
det blir arbeidet med evaluering og forbedring av internkontrollen.
· Økonomisk internkontroll
· Øvrig internkontroll

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Internkontroll kan kort forklares med kontrollhandlinger, systemer og rutiner som
gjennomføres for å sikre at kommunen etterlever lov og at fastsatte mål nås. Kontrollmiljøet
og organisasjonskulturen er også i denne sammenheng svært viktig.
Kommunen er gitt et betydlig samfunnsansvar, og innbyggerne er avhengig av at kommunen
oppfyller sin rolle og misjon i samfunnet slik som forutsatt. Rådmannens internkontroll skal
være det primære verktøy for å sikre dette. Det er derfor viktig for kontrollutvalget å forsikre
seg om at den er velfungerende.

Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens tilsyn med
barnehagene
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
19.06.2018

Saknr
22/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/137 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget har anmodet rådmannen om en orientering om kommunens tilsyn med
barnehagene i kommunen:
· Status mht. tilsynsarbeidet
· Hvordan blir kontrollobjektene valgt ut
· Hva kontrolleres, herunder perspektiver på kontrollen.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kommunen har samlet sett et relativt omfattende tilsynsansvar. Når det gjelder barnehagene
er det viktig at kontrollutvalget forsikrer seg om at kommunen følger opp barnehagene bl.a.
med utgangspunkt i økonomiforskriften og føringene om tidlig innsats.

Bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende rådmannens
internkontroll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
19.06.2018

Saknr
23/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/140 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre prosjektet med den avgrensning og det spesielle
fokus som ble angitt i møtet.
Vedlegg
Forslag til prosjektplan vedrørende rådmannens internkontroll
Saksutredning
Revisjon Midt-Norge SA har oversendt sitt forslag til prosjektplan av det neste
forvaltningsrevisjonsprosjektet, se vedlegg.
Revisjon Midt-Norge SA har i sitt forslag til prosjektplan antydet at prosjektet vil bli avgrenset
i samråd med kontrollutvalget. Revisor oppgir videre enkelte risikovurderinger på overordnet
nivå.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må i møte forsikre seg om at prosjektet blir gitt en hensiktsmessig
avgrensning som samsvarer med kontrollutvalgets eget ønske om hva en ønsker belyst.
Revisor oppgir at en ikke ser spesielle utfordringer knyttet til teknisk område, og at dersom
dette området blir valgt som fokusområde vil det bli gitt en generell vurdering. Erfaringer fra
andre kommuner tyder imidlertid på at det er risiko for avvik på teknisk område.
Kontrollutvalget må derfor selv forsikre seg om at det forstår og støtter revisors
riskovurderinger.

Kontrollutvalgets budsjett for 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
19.06.2018

Saknr
24/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/142 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 1 735 000.

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i
kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i
forskrift om kontrollutvalg.

.
Andre saksdokumenter - ikke vedlagt
1. Budsjettvedtak i representantskapet for 2019 for KonSek Trøndelag IKS
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 16.6.2004.
3. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000.
4. Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommuner og
fylkeskommuner.

Saksutredning
Kontrollutvalget skal årlig utarbeide forslag til budsjett på bakgrunn av ressursbehovet knyttet
til kontroll- og tilsynsarbeidet overfor kommunestyret. En viser her til forskriftens § 18 som
regulerer saksbehandling og saksgang for budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet:
”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for
kontroll og tilsynsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.”
Utvalgets ansvar i første rekke et påseeransvar, og utvalgets oppgaver er i det alt vesentlige
lovregulert. Utvalgets ansvarsområde kan deles inn i tre områder, kjøp av revisjonstjenester,
kjøp av sekretariatstjenester samt kontrollutvalgets egne aktiviteter. De vesentligste
budsjettpostene er således kjøp av henholdsvis revisjons- og sekretariatstjenester.
Budsjettet for KonSek Trøndelag IKS ble vedtatt på selskapets representantskapsmøte den
16.04.18. Det pågår et utredningsarbeid mht. fremtidig honorarberegning. Tallene fra og med
for 2020 er derfor usikre.
Revisjon Midt-Norge SA oppgir at kommunenes honorar vil bli behandlet på årsmøte i
oktober, og en i budsjetteringen derfor må forholde seg til tidligere tall.
De øvrige kostnader er godtgjørelser mv. for kontrollutvalgets medlemmer og andre
kostnader i forbindelse med møteavvikling. I tillegg er det tatt høyde for at kontrollutvalgets

medlemmer skal kunne holde seg faglig oppdatert. Satsene for godtgjøring til folkevalgte mv.
fastsettes av kommunestyret. Det er lagt til grunn samme møteaktivitet i 2019 som for
tidligere år.
På bakgrunn av dette har en satt opp følgende forslag til budsjettramme og økonomiplan for
perioden 2019-2022 (alle tall i 2019 kr.):

Budsjett og
økonomiplan
2019-2022
Kontrollutvalget: Utgifter ifm
møteavvikling, faglig
oppdatering mv.
Kjøp av sekretariatstjenester
Kjøp av revisjonstjenester
Total ramme kontrollutvalget

Forslag

Anslag

2019
91 000

2020
91 000

2021
91 000

2022
91 000

279 000
1 365
000
1 735
000

279 000
1 365
000
1 735
000

279 000
1 365
000
1 735
000

279 000
1 365
000
1 735
000

Det legges opp til at kontrollutvalget selv fordeler tildelt ramme - etter at total ramme for
kontroll og tilsynsarbeidet er blitt fastsatt av kommunestyret. I forslaget til total ramme er det
ikke lagt opp til endringer i det samlede aktivitetsnivå. Alle kostnader mht. kontroll og tilsyn
skal for øvrig føres på funksjon 110.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget har et vidt arbeidsfelt og er kun underordnet kommunestyret.
Kontrollutvalgets tilsyn er ikke avgrenset til økonomiske forhold. Kontrollutvalget skal også
påse at saksforberedelse og beslutningsprosess, både i administrasjonen og i de øvrige
politiske organer, fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og
ivaretar grunnleggende rettsikkerhetshensyn overfor kommunens innbyggere og andre som
måtte bli berørt av vedtakene.
Kontrollutvalgets ansvar er i første rekke et påseeransvar, og utvalgets rolle vil først og
fremst være bestiller rollen. En viktig del av dette ansvaret vil være å påse at bestillingen til
revisor tilfredsstiller kommunens behov til enhver tid.
Kontrollutvalget har over tid hatt en spesiell oppmerksomhet rettet mot kommunens
internkontroll. I forslaget til budsjett og økonomiplan blir det forutsatt at fortsatt fokus på
kommunens internkontroll kan løses innenfor den foreslåtte ramme.
Saken legges med dette frem for kontrollutvalget til en diskusjon knyttet til kontrollutvalgets
anbefaling til kommunestyret for kommende års ramme for kontroll og tilsyn.

Besøk ved en av kommunens virksomheter
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
19.06.2018

Saknr
25/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
18/143 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Ikke trykte vedlegg
Kontrollutvalgets årshjul/årsplan for 2018
Saksutredning
Kontrollutvalget har ønsket å avlegge utvalgte enheter et besøk for å skaffe seg et inntrykk
av virksomheten, og for å forsikre seg om at det arbeides godt og målrettet etter de fastsatte
kvalitetsmål.
Det er satt av tid til besøk i årshjulet/årsplanen også for 2018.
Saken legges med dette fram for utvalget for diskusjon om aktuell kommunal virksomhet i
møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Besøk ved utvalgte virksomheter i kommunen gir kontrollutvalget et godt innblikk i de ulike
sidene ved kommunens samlede virksomhet. Det bør utarbeides et kortfattet notat i etterkant
av besøket som oppsummerer kontrollutvalgets inntrykk.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
19.06.2018

Saknr
26/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/333 - 2

Saksutredning
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom kontrollutvalget ønsker å treffe et vedtak
knyttet til et tema som tas opp i møtet, må egen sak om dette settes på sakslisten.

Godkjenning av dagens møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
19.06.2018

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/333 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokoll fra dagens møte godkjennes.
Saksutredning
Protokoll fra dagens møte vil bli opplest for godkjenning i møtet.

Saknr
27/18

