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

20.02.2018 Kl 09:00

Møtested:
Møterom 1065
Møtedeltakere:
Hans Heieraas
Asbjørn Folkvord
Anne Grete Hojem
Johan Fossan
Mette Jørstad
Andre møtende:
Ordfører, revisor og kontrollutvalgets sekretær
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, 13.02.2018

Hans Heieraas (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær, Konsek
Trøndelag IKS

Sakliste
Saksnr.
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18
07/18
08/18
09/18

Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra rådmannen vedrørende spesialundervisning
Orientering fra revisor - Status for arbeidet med forvaltningsrevisjon
Orientering fra revisor - status for regnskapsrevisjon
Besøk ved Levanger ungdomsskole - godkjenning av oppsummerende notat
etter besøket
Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Kontrollutvalgets budsjett 2018
Eventuelt
Godkjenning av dagens møteprotokoll

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
20.02.2018

Saknr
01/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/133 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Forvaltningsrevisjon - prosjektrapporten tidlig innsats - samhandling for tidlig innsats innen
oppvekstområdet
Forvaltningsrevisjonen - prosjektrapporten kvalitet innen eldreomsorg
Rapport kartlegging internkontroll Levanger kommune 2017
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Forvaltningsrevisjon - prosjektrapporten tidlig innsats - samhandling for tidlig innsats
innen oppvekstområdet
2. Forvaltningsrevisjonen - prosjektrapporten kvalitet innen eldreomsorg
3. Rapport kartlegging internkontroll Levanger kommune 2017

Levanger kommune
Rådmannen

KomSekTrøndelag IKS

Deres ref:

Vår ref: RMK 2017/1632

Dato: 14.12.2017

Forvaltningsrevisjon – prosjektrapporten "tidlig innsats - samhandling for
tidlig innsats innen oppvekstområdet"
Ovennevnte sak ble behandlet av Levanger kommunestyre i møte 13. desember 2017, sak nr.
75/17.
Særutskrift av saken følger vedlagt.
Med hilsen
Sign.
Rita-Mari Keiserås
formannskapssekretær
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7601 Levanger
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Saksbehandler:
Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf. 74052716

Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587051
E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Web: http://www.levanger.kommune.no
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Levanger kommune
Sakspapir
Forvaltningsrevisjon – prosjektrapporten "tidlig innsats - samhandling for tidlig innsats
innen oppvekstområdet"
Saksbehandler: KomSek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2017/1632 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Kontrollutvalget
Levanger kommunestyre

Møtedato
14.11.2017
13.12.2017

Saksnr.
035/17
75/17

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017
Forslag i møte:
Kari Kjerkol (AP) fremmet følgende tilleggsforslag - tillegg til punkt 3:
Redegjørelsen sendes driftskomiteen før videre behandling i kommunestyret.
Avstemning:
Kjerkols tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med vedtatt tillegg, enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Kommunestyret tar den fremlagte rapport til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gripe tak i de avdekkede forbedringspunkter.
3. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak i vårsesjonen 2018 hvor det blir
redegjort for hvordan rapporten er blitt fulgt opp.
4. Redegjørelsen sendes driftskomiteen før videre behandling i kommunestyret.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
5. Kommunestyret tar den fremlagte rapport til orientering.
6. Kommunestyret ber rådmannen gripe tak i de avdekkede forbedringspunkter.
7. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak i vårsesjonen 2018 hvor det blir
redegjort for hvordan rapporten er blitt fulgt opp.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
1 Prosjektrapport «Tidlig innsats - Samhandling for tidlig innsats innen
oppvekstområdet», KomRev Trøndelag IKS
Postadresse:
7601 Levanger
Tlf. 74052500

Saksbehandler:
Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf. 74052716

Organisasjon:
Organisasjonsnr. 938587051
E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Web: http://www.levanger.kommune.no
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SAKSBEHANDLING/SAKSGANG
Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte rapport og videresender den til
kommunestyret for videre behandling.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedrørende samhandlingen med de
private barnehagene om overgangen mellom barnehage og skole i neste møte.
3. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen vedrørende kommunens utøvelse
av den lokale barnehagemyndighet - herunder om tilsynsrollen overfor barnehagene i
kommunen - i neste møte.
Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret
1. Kommunestyret tar den fremlagte rapport til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gripe tak i de avdekkede forbedringspunkter.
3. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak i vårsesjonen 2018 hvor det blir
redegjort for hvordan rapporten er blitt fulgt opp.
Kontrollutvalgets behandling
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.
Forslag i møtet
Ingen
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte rapport og videresender den til
kommunestyret for videre behandling.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedrørende samhandlingen med de
private barnehagene om overgangen mellom barnehage og skole i neste møte.
3. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen vedrørende kommunens utøvelse
av den lokale barnehagemyndighet - herunder om tilsynsrollen overfor barnehagene i
kommunen - i neste møte.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
1. Kommunestyret tar den fremlagte rapport til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gripe tak i de avdekkede forbedringspunkter.
3. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak i vårsesjonen 2018 hvor det blir
redegjort for hvordan rapporten er blitt fulgt opp.
Vedlegg
Prosjektrapport «Tidlig innsats - Samhandling for tidlig innsats innen oppvekstområdet», KomRev
Trøndelag IKS
Ikke trykte vedlegg
1. Kontrollutvalgets sak 35/16
2. Kontrollutvalgets sak 4/16
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Kommunestyrets sak 45/16
Kontrollutvalgets sak 18/16
Kontrollutvalgets sak 4/16
Kontrollutvalgets sak 28/15
Plan for forvaltningsrevisjon 2011-2015
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
Kommuneloven.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet bestilling av forvaltningsrevisjon den 15.11.16, sak 35/16. I den
vedlagte prosjektplan for prosjektet «Samhandling for tidlig innsats innen oppvekstområdet»
så revisor for seg følgende problemstillinger for prosjektet:
«Overordnet problemstilling:
Tyder dokumentasjon og ansattes beskrivelser på at Levanger kommune praktiserer
tidlig innsats ved læringsutfordringer?
Delproblemstillinger:
1. I hvilken grad har kommunen etablert et system for å avdekke
læringsutfordringer på et tidlig stadium?
2. I hvilken grad har kommunen etablert et system for å ta tak i læringsutfordringer
på et tidlig stadium
3. I hvilken grad har kommunen rutiner og systemer som sikrer god overgang
mellom barnehage og skole?
4. I hvilken grad har kommunen etablert et tverrfaglig samarbeid som ivaretar
tidlig innsats mot læringsutfordringer?»
Revisor foreslo at prosjektet ble avgrenset slik:
«Prosjektets problemstillinger 1, 2 og 3 vil omfatte barnehagen og småtrinnet.
Prosjektets problemstilling 4 vil se på det tverrfaglige samarbeidet mellom
barnevernet og PP-tjenesten , men vil ikke omhandle foreldresamarbeidet.
Revisor tar i alle underproblemstillingene sikte på å undersøke hvilke rutiner som
finnes og hvordan disse etterleves.
Temaet tidlig innsats vil ofte grense opp mot spørsmål omkring spesialundervisning.
Dette prosjektet vil ikke omhandle kontroll av rutiner og saksbehandling knyttet til
spesialundervisning.»
Mht. tidsplan og forventet ressursbruk så revisor for seg at prosjektet ble gitt oppstart opp i
4. kv. 2016 og at prosjektrapport blir levert i løpet av 1. halvår 2017. Revisor forventet en
ressursbruk på 270 timer på prosjektet.
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (35/16):
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«Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan for prosjektet «Samhandling
for tidlig innsats innen oppvekstområdet», og ber revisor iverksette prosjektet.»
Revisor har nå ferdigstilt prosjektet og har avlevert sin prosjektrapport, se vedlegg.
Revisor gir en slik hovedkonklusjon i rapportens sammendrag:
«Revisors hovedkonklusjon er at dokumentasjon og ansattes beskrivelser tyder på at Levanger
kommune praktiserer tidlig innsats ved læringsutfordringer. Praktiseringen har imidlertid
enkelte svakheter når det gjelder dokumentasjon, system for å sikre at relevant informasjon er
tilgjengelig og ens praktisering av rutiner.
Det er revisors anbefaling at kommunen:
 bør etablere rutiner og systemer i barnehagene som sikrer at dokumentasjon av funn i
arbeidet med tidlig innsats kan benyttes i tilpasningen av utdanningsløpet.






Barnehagen har tradisjonelt vært en pedagogisk institusjon hvor ønske om byråkrati og
dokumentasjon har vært tonet ned. Nå har imidlertid regjeringen gjennom ny «forskrift
om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» som trådte i kraft 1.8.17 økt
satsingen på dokumentasjon i barnehagen. I forskriften er det blant satt som krav at
«vurderinger om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling skal
dokumenteres når det er nødvendig for å gi barnegruppen og enkeltbarn et tilrettelagt
tilbud».
bør etablere lik praktisering av rutiner for tidlig innsats i barnehagene
påser at arbeidet med å revidere informasjonsskjemaet for overgang sikrer at relevant
informasjon fanges opp
påser at rutinene implementeres og etterleves i hele organisasjonen
bør se på hvordan man kan styrke det tverrfaglige samarbeidet opp mot helsestasjonen
og helsesøstrene»

Vurdering
Rapporten er primært innrettet mot å besvare forhold knyttet til overgangen mellom
kommunalt drevne barnehager og skolen. Det store flertall av barnehagene i kommunen er
imidlertid privat drevet og kun et fåtall av disse er spurt og har respondert. Da disse ikke i
større grad er omfattet av gjennomgangen kan dette derfor synes å være en svakhet.
En anbefaler allikevel at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og videresender den til
kommunestyret for videre behandling.
En vil også anbefale at kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedrørende
samhandlingen med de private barnehagene om overgangen mellom barnehage og skole.
Kontrollutvalget bør også be rådmannen om en orientering vedrørende kommunens utøvelse
av lokal barnehagemyndighet - herunder tilsynsrollen.
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Saksbehandler:
Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Tlf. 74052716

Organisasjon:
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Levanger kommune
Rådmannen

KomSek Trøndelag IKS

Deres ref:

Vår ref: RMK 2017/1632

Dato: 14.12.2017

Forvaltningsrevisjonen - prosjektrapporten "kvalitet innen eldreomsorg"
Ovennevnte sak ble behandlet av Levanger kommunestyre i møte 22. november 2017, sak
nr. 62/17.
Særutskrift av saken følger vedlagt.
Med hilsen
Sign.
Rita-Mari Keiserås
formannskapssekretær
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Levanger kommune
Sakspapir
Forvaltningsrevisjonen - prosjektrapporten "kvalitet innen eldreomsorg"
Saksbehandler: KomSek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen
E-post:
Tlf.:

Arkivref:
2017/1632 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Kontrollutvalget
Levanger kommunestyre

Møtedato
05.09.17
22.11.2017

Saksnr.
025/17
62/17

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 22.11.2017
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Kommunestyret tar den fremlagte rapport til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gripe tak i de avdekkede forbedringspunkter.
3. kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak i vårsesjonen 2018 hvor det blir
redegjort for hvordan rapporten er blitt fulgt opp.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
4. Kommunestyret tar den fremlagte rapport til orientering.
5. Kommunestyret ber rådmannen gripe tak i de avdekkede forbedringspunkter.
6. kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak i vårsesjonen 2018 hvor det blir
redegjort for hvordan rapporten er blitt fulgt opp.
Vedlegg:
1 Prosjektrapport «Kvalitet innen eldreomsorg», KomRev Trøndelag IKS
SAKSBEHANDLING/SAKSGANG
Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte rapport og videresender den til kommunestyret
for videre behandling.
Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret
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1. Kommunestyret tar den fremlagte rapport til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gripe tak i de avdekkede forbedringspunkter.
3. kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak i vårsesjonen 2018 hvor det blir
redegjort for hvordan rapporten er blitt fulgt opp.
Kontrollutvalgets behandling
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.
Forslag i møtet
1. Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte rapport og videresender den til
kommunestyret for videre behandling.
2. Kontrollutvalget merker seg at det er bebudet en brukerundersøkelse på området i løpet
2017, og ber om en orientering om denne når den er ferdigstilt.
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte rapport og videresender den til
kommunestyret for videre behandling.
2. Kontrollutvalget merker seg at det er bebudet en brukerundersøkelse på området i løpet
2017, og ber om en orientering om denne når den er ferdigstilt.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
1. Kommunestyret tar den fremlagte rapport til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gripe tak i de avdekkede forbedringspunkter.
3. kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak i vårsesjonen 2018 hvor det blir
redegjort for hvordan rapporten er blitt fulgt opp.
Vedlegg
Prosjektrapport «Kvalitet innen eldre omsorg», KomRev Trøndelag IKS
Ikke trykte vedlegg
1. Kontrollutvalgets sak 34/16
2. Kontrollutvalgets sak 4/16
3. Kommunestyrets sak 45/16
4. Kontrollutvalgets sak 18/16
5. Kontrollutvalgets sak 4/16
6. Kontrollutvalgets sak 28/15
7. Plan for forvaltningsrevisjon 2011-2015
8. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
9. Kommuneloven.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet bestilling av forvaltningsrevisjon den 15.11.16, sak 34/16. I den
vedlagte prosjektplan for prosjektet «Kvalitet på tjenestetilbud i pleie- og omsorgstjenesten» så
revisor for seg følgende problemstillinger for prosjektet:
«I hvilken grad er kvaliteten på tjenestene i eldreomsorgen i tråd med utvalgte krav og
målsettinger på området? Herunder vil vi se nærmere på:
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kompetanse
internkontroll
brukermedvirkning
kvalitativt innhold
omorganisering/omstilling»

Revisor foreslo at prosjektet ble avgrenset til å gjelde eldre som benytter institusjons og
hjemmetjenester, men opplyste at en vil komme inn på arbeidsmiljø i forbindelse med
beskrivelsen av omstillingsprosessen som pågår innen pleie og omsorg.
Revisor forventer en ressursbruk på 270 timer på prosjektet.
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (34/16):
«Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan for prosjektet «Kvalitet på
tjenestetilbud i pleie- og omsorgstjenesten», og ber revisor iverksette prosjektet.»
Revisor har nå ferdigstilt prosjektet og har avlevert sin prosjektrapport, se vedlegg.
Revisor gir slik konklusjon i rapportens sammendrag:
«På bakgrunn av vurderingene av datamaterialet opp mot revisjonskriteriene, er revisors
konklusjon at kvaliteten på tjenestene i pleie og omsorg i Levanger kommune på flere
områder er i tråd med krav og målsettinger på området, men med noen unntak.
Konklusjonen begrunnes ut ifra følgende forhold:


Levanger kommune har oversikt over kompetansebehovet i den daglige drift, og
sikrer tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene. Kommunen er i gang med å
ferdigstille nye kompetanseplaner etter omstillingsprosessen. Videre tilfredsstiller
kommunen plikten til å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av
helsepersonell, herunder videre og etterutdanning. Inntrykket er at det ikke er kultur
for å kreve at ansatte skal ta videre -og etterutdanning, men at avdelingslederne
motiverer der det er behov.



Kommunen har mer å gå på for å få et helhetlig kvalitetssystem med systematikk fra
planverk til daglig praksis. Her mener vi det er forbedringspotensial både når det
gjelder dokumentasjon av, og kjennskap til, hva som ligger i kvalitetssystemet av
rutiner og prosedyrer.



Revisor mener at det er lagt til rette for brukermedvirkning og medbestemmelse både
for bruker og eventuelt pårørende. Det er likevel slik at det er mye skjønn og ikke en
felles oppfatning av hva Levanger kommune definerer som kvalitet i tjenestene. Om
brukeren faktisk oppfatter at tjenestene har god kvalitet og om brukermedvirkning og
medbestemmelse er ivaretatt, vil en brukerundersøkelse kunne gi et bedre svar på.

Anbefalinger:
 Levanger kommune må få på plass et helhetlig kvalitetssystem med systematikk fra
planverk til daglig praksis.
 Kommunen må ha bedre dokumentasjon av rutiner og prosedyrer.
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Innholdet i kvalitets- og avvikssystemet bør bli bedre kjent hos ansatte i pleie og
omsorg.
Det bør være en felles definisjon, og oppfatning av hva kvalitet i tjenesten betyr blant
de ansatte som arbeider i pleie og omsorg.»

Vurdering
En anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og videresender den til
kommunestyret for videre behandling.
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Orientering fra rådmannen vedrørende spesialundervisning
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
20.02.2018

Saknr
02/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/137 - 1
Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksopplysninger
I kontrollutvalgets møteplan for 2018 er det satt av tid til en orientering fra rådmannen
vedrørende spesialundervisning.
Det vil være naturlig at orienteringen fokuserer på mål, måloppnåelse samt eventuelle
utfordringer. I tillegg vil det være hensiktsmessig med litt statistikk som viser hvordan bruken
av spesialundervisning har utviklet seg over tid – gjerne brutt ned på hensiktsmessige
grupper.
Rådmannen vil som anmodet gi en orientering i møtet.

Orientering fra revisor - Status for arbeidet med
forvaltningsrevisjon
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
20.02.2018

Saknr
03/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/140 - 1
Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Ikke trykte vedlegg
1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).
Revisor vil gi en statusrapport for revisjonsarbeidet i møte, herunder om medgåtte og
gjenstående ressurser.

Vurdering
Saken sees som et ledd i kontrollutvalgets oppfølging av og med revisor.

Orientering fra revisor - status for regnskapsrevisjon
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
20.02.2018

Saknr
04/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/135 - 1
Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Ikke trykte vedlegg
1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at det føres betryggende revisjon med kommunens regnskaper.
Revisor vil gi en statusrapport for revisjonsarbeidet i møte.

Vurdering
Saken sees som et ledd i kontrollutvalgets oppfølging av og med revisor.

Besøk ved Levanger ungdomsskole - godkjenning av
oppsummerende notat etter besøket
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
20.02.2018

Saknr
05/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
18/143 - 1
Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte notat som oppsummerer kontrollutvalgets
inntrykk etter besøket ved Levanger ungdomsskole.
2. Notatet oversendes i første omgang til rådmannen for uttalelse.

Vedlegg
Utkast til oppsummerende notat. (vil bli delt ut i møtet)
Ikke trykte vedlegg
1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
Kontrollutvalget avlegger utvalgte enheter et besøk for å skaffe seg et inntrykk av
virksomheten, og for å forsikre seg om at kommunen arbeider godt og målrettet etter de
fastsatte kvalitetsmål. Kontrollutvalget ønsket i denne omgang å besøke Levanger
ungdomsskole. I samråd med kontrollutvalgets leder og i dialog med administrasjonen ble
det besluttet å legge kontrollutvalgets besøk til den 28.11.17.
Program for besøket
· Presentasjoner
· Kontrollutvalget og formålet med besøket.
· Levanger ungdomsskole
· Dialog med representanter for elevene og de ansatte
· Orientering fra skolen/administrasjonen vedrørende
· Overgangen mellom barneskole og ungdomsskole
· Overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole
· Samarbeid mellom skole og hjem
· Tilpasning av undervisningen - kontra bruk av spesialundervisning
· Tverrfaglig/tverretatlig samarbeid
· Fremtidig fokus og systemrettet arbeid
· Hva må eventuelt fortsatt komme på plass for at skolen skal nå sine mål
(suksessfaktorer)
· Orientering fra skolen/administrasjonen vedrørende internkontroll og avvikshåndtering
· Omvisning

Kontrollutvalget diskuterte sine inntrykk i sak 42/17. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i
saken:
1. "Kontrollutvalget tar den gitt informasjon til orientering og ber sekretær utarbeide et

kortfattet notat som oppsummerer kontrollutvalgets inntrykk.
2. Notatet legges fram til godkjenning i neste møte."

I etterkant av besøket har kontrollutvalgets medlemmer oversendt sine notater til sekretær
som har sammenfattet disse til et oppsummerende notat. Utkastet til notat vil bli delt ut i
møte.

Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
20.02.2018

Saknr
06/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
18/134 - 1
Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2017” vedtas som
kontrollutvalgets årsrapport for 2017.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2017” til orientering.
Vedlegg
Årsrapport 2017 Levanger
Ikke trykte vedlegg
1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og kontroll med
forvaltningen. Det er derfor viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig orientert om
utvalgets arbeid. I merknadene til § 4 i ”Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner” heter det at ”Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at
dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak.” Dette er det for
enkeltsaker over tid etablert fast praksis på.
For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne har
møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til det politiske
miljøet. Møteinnkallinger med saksdokumenter sendes for øvrig også til rådmannen.
I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert møte til
både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om alle saker som
har vært til behandling i utvalget.
Ut fra tidligere praksis er det også for 2017 naturlig å avgi en årsrapport om kontrollutvalgets
virksomhet til kommunestyret.

Vurdering
Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets årsrapport for
2017.
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1 Innledning
Kontrollutvalget har som oppgave å føre den løpende kontroll og tilsyn med den
kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret, jf. kommunelovens kap. 12 med
forskrifter.
Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så
lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve politiske
prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. For nærmere
informasjon om kontrollutvalgets hjemmel og mandat, viser en til kontrollutvalgets
årsplan.
Kommunestyret valgte i møtet den 14.10.15 kontrollutvalg bestående av 5 faste
medlemmer og 6 varamedlemmer i prioritert rekkefølge for perioden 2015 – 2019.
Faste medlemmer
Varamedlemmer
Navn
Funksjon
Navn
Rekkefølge
Hans Heieraas
Leder
Gerd Haugberg
1
Asbjørn Folkvord
Nestleder John Grønli
2
Anne Grete Hojem Medlem Gerd T. Heggdal
3
Johan Fossan
Medlem Solfrid Irene Voldseth
4
Mette Jørstad
Medlem Anders Dalane
5
Sverre Ronglan
6
Hans Heieraas sitter i kommunestyret. Mette Jørstad er varamedlem til
kommunestyret.

2 Kontrollutvalgets virksomhet i 2017
2.1 Møter
Kontrollutvalget har i 2017 holdt 6 møter, og behandlet 42 saker, se vedlegg. Til
sammenligning var tilsvarende tall for 2016, 6 møter og 36 saker.
Kommunens revisor benytter seg rutinemessig av sin møte- og talerett i
kontrollutvalgets møter.

2.2 Behandling av kommunens regnskaper
Kontrollutvalget avga uttalelse til årsregnskapet for årsregnskapet for Trønderhallen
Levanger KF for 2016 og til årsregnskap og årsrapport for Levanger kommune for
2016. Jf. sakene 11 og 12/17.
Saksgangen ved behandlingen av kommunens regnskaper er forøvrig regulert i
kommuneloven med tilhørende forskrifter. Kontrollutvalgets uttalelser skal foreligge før
formannskapet avgir sin innstilling til kommunestyret, slik at formannskapet kan ta
disse uttalelsene i betraktning ved sine innstillinger.
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2.3 Forvaltningsrevisjon
Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet av kontrollutvalget i møte den
23.06.16, sak 18/16. Kontrollutvalget avga slik innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Levanger
kommune – 2016-2019, med slik prioritering av prosjekter:
a. Omorganisering og arbeidsmiljø innen pleie og omsorg, med fokus på
utvikling av tjenestetilbudet overfor brukerne.
b. Samhandling for tidlig innsats innen oppvekstområdet.
c. Implementeringen av regler og rutiner, herunder intern kontroll.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i
planperioden.
Kommunestyret sluttet seg enstemmig til kontrollutvalgets innstilling den 21.09.16,
sak 45/16.
Prosjektrapporten «Kvalitet innen eldreomsorg» ble behandlet av kontrollutvalget i
møte den 05.09.17, sak 25/17.
Prosjektrapporten "Tidlig innsats - Samhandling for tidlig innsats innen
oppvekstområdet" ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 14.11.17, sak 35/17.

2.4 Selskapskontroll
Gjeldende plan for selskapskontroll ble behandlet av kontrollutvalget i møte den
23.06.16, sak 19/16. Kontrollutvalget avga slik innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret godkjenner plan for selskapskontroll for Levanger kommune –
2016-2019, med slik prioritering av prosjekter.
a) Innherred Renovasjon IKS
b) Levanger Fritidspark AS
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i
planperioden.
Kommunestyret sluttet seg enstemmig til kontrollutvalgets innstilling den 21.09.16,
sak 46/16.
Selskapskontroll vedrørende Innherred Renovasjon er bestilt hos revisor og forventes
ferdigstilt i løpet av våren 2018.

2.5 Kontrollutvalgets oppfølging av revisor
Kontrollutvalgets sekretariat har normalt faste møter med revisjonen, der revisjonen
orienterer om sitt arbeid. Sekretariatet har innsynsrett i revisjonens arbeidspapirer, slik
at en kan forsikre seg om at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med god
revisjonsskikk. Referat fra slike møter legges frem for kontrollutvalget. Utvalget har
også blitt holdt orientert om revisjonsstrategi og status for revisjonsarbeidet.
Oppdragsansvarlige revisorer skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jfr.
forskrift om revisjon § 15. Disse ble forelagt kontrollutvalget i møtet den 05.09.17,
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sakene 26 og 28/17. Revisor ga en orientering om revisjonsstrategien for
regnskapsrevisjon 2017 i samme møte sak 27/17.

2.6 Orientering fra ordføreren
Ordføreren orienterte kontrollutvalget om krav og forventninger fra politisk nivå til
rådmannens rapportering, sak 2/17.

2.7 Orientering fra kommunens administrasjon
Kommunens administrasjon har orientert om
• internkontroll og rapportering (sak 3/17)
• oppfølgingen av brukere med psykiatrisk- og/eller rusproblematikk (sak 4/17)
• aktuelle forhold knyttet til de kommunale årsregnskaper og årsberetning (sak
12/17)
• rådmannens tilbake rapportering til kommunestyret mht. status for
kommunestyrets vedtak (sak 13/16)
• pågående prosesser knyttet til avviklingen av Innherred samkommune (sakene
14, 23 og 34/17)
• spørsmål knyttet til renovasjon – notat fra rådmannen (sak 15/17)
• kommunens økonomi (sak 21/17)
• arbeidet med etikk og det etiske reglement (sakene 22 og 33/17)
• Arbeidsmiljø og sykefravær (sak 32/17)

2.8 Orientering fra andre
•

Aktuelle forhold knyttet årsregnskap og årsberetning for Trønderhallen Levanger
KF for 2016 (sak 11/17)

3.0 Befaringer og besøk
Kontrollutvalget ser besøk ved kommunens virksomheter som svært nyttig for å kunne
gjøre seg bedre kjent med kommunens virksomhet.
Kontrollutvalget avla både Staup helsehus og Levanger ungdomsskole et besøk i
2017. I etterkant av besøk blir det utarbeidet et notat som sendes kommunestyret til
orientering.

4.0 Avslutning
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på dets
vegne å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen. I praksis blir
forhold som kontrollinstansen avdekker, løst på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis
formelt rapportert til kommunestyret. Den årlige meldingen er derfor viktig informasjon
om det tilsyn kontrollutvalget utøver på vegne av kommunestyret.
Kontrollutvalget vurderer allikevel fortløpende hvilke saker og hvilken informasjon som
bør presenteres for kommunestyret.
Kontrollutvalget har gjennom året hatt saker som har omhandlet kommunens arbeid
med etisk reglement. Kontrollutvalget legger stor vekt på at det etiske reglement er
gjennomarbeidet, forstått og etterlevd i det daglige av alle som virker for kommunen.
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Kontrollutvalget ser positivt på innspill fra kommunestyret i form av forslag på oppgaver
det vil være ønskelig at kontrollutvalget ser nærmere på.

Levanger 20.02.18

Hans Heieraas
leder

John Grønli

Asbjørn Folkvord
nestleder

Johan Fossan

Mette Jørstad
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Vedlegg - oversikt over kontrollutvalgets saker i 2017
Møtedato

Sak nr.
001/17
002/17
003/17
004/17

07.02.2017

005/17
006/17
007/17
008/17

Møtedato

Sak nr.
009/17
010/17
011/17
012/17

25.04.2017 013/17

014/17
015/17
Sak nr.
016/17
017/17
13.06.2017 018/17
019/17

Møtedato

Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra ordfører - krav og forventninger fra politisk nivå
til rådmannens rapportering
Orientering fra rådmannen vedrørende internkontroll og
rapportering
Orientering fra rådmannen vedrørende oppfølgingen av
brukere med psykiatrisk- og/eller rusproblematikk
Orientering fra revisor - Status for arbeidet med
regnskapsrevisjon
Orientering fra revisor - Status for arbeidet med
forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalgets årsrapport for 2016
Kontrollutvalgets budsjett for 2017
Eventuelt
Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra revisor
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 for
Trønderhallen Levanger KF
Kontrollutvalgets uttalelse til Levanger kommunes årsregnskap
for 2016
Orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens tilbake
rapportering til kommunestyret mht. status for kommunestyrets
vedtak
Orientering fra rådmannen vedrørende pågående prosesser
knyttet til avviklingen av Innherred samkommune
Renovasjon - orientering fra rådmannen
Eventuelt
Sakstittel
Referatsaker
Besøk ved Staup helsehus
Statusrapport for arbeidet med forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalgets arbeid høsten 2017 og 2018
Eventuelt
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Møtedato

Sak nr.
020/17
021/17
022/17
023/17
024/17
025/17

05.09.2017
026/17
027/17
028/17
029/17
030/17
Møtedato

Sak nr.
031/17
032/17
033/17
034/17
035/17

14.11.2017
036/17
037/17
038/17
039/17
040/17
Sak nr.
041/17
28.11.2017 042/17

Møtedato

Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra rådmannen -Kommunens økonomi
Orientering fra rådmannen - arbeidet med etikk og det etiske
reglement.
Orientering fra rådmannen - prosessene knyttet til oppløsning
av ISK
Besøket ved Staup helsehus - oppsummerende notat
Forvaltningsrevisjon – prosjektrapporten «Kvalitet innen
eldreomsorg»
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – den årlige
uavhengighetserklæring
Orientering fra revisor vedr. revisjonsstrategien for
regnskapsrevisjon 2017
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor – den årlige
uavhengighetserklæring
Kontrollutvalgets arbeid høsten 2017 og 2018
Kontroll og tilsyn - forslag til driftsbudsjett 2018
Eventuelt
Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra rådmannen -arbeidsmiljø og sykefravær
Orientering fra rådmannen - arbeidet med etikk og det etiske
reglement.
Orientering fra rådmannen - prosessene knyttet til oppløsning
av ISK
Forvaltningsrevisjon – prosjektrapporten "Tidlig innsats Samhandling for tidlig innsats innen oppvekstområdet"
Orientering fra revisor - status mht. regnskapsrevisjon
Orientering fra revisor - status mht. forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll vedrørende Innherred Renovasjon IKS forslag til prosjektplan
Innstilling på valg av revisor
Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2018
Eventuelt
Sakstittel
Referatsaker
Besøk ved Levanger ungdomsskole
Eventuelt
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Kontrollutvalgets budsjett 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
20.02.2018

Saknr
07/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/142 - 1

Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2018:
Art
10800
10804
1099
1103
1116
1150
1160
1170
1375
1375

Beskrivelse
Godtgjørelse folkevalgte
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Faglitteratur/tidsskrifter
Bevertning
Kursavgifter og oppholdsutgifter
Kjøregodtgjørelse
Reiseutgifter (inkl.
parkeringsavgifter/bomavgifter)
Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag IKS
Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag IKS
Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110)

2018
42000
2 000
6 300
2 000
3 700
33 000
1 000
1 000
247 000
1 406 000
1

744
000

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å foreta de nødvendige budsjettekniske
registreringer.
Ikke trykte vedlegg
1. Kommunestyrets sak 45/17
2. Kontrollutvalgets sak 30/17
3. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 16.6.2004.
4. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000.
5. Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommuner og
fylkeskommuner.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjettramme for 2018 den 05.09.17, sak 30/17.
Budsjettforslaget hadde en total ramme på kr 1 744 000 kr og tok ikke høyde for et eventuelt
ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng. Budsjettrammen omfatter
kontrollutvalgets samlede virksomhet, herunder kjøp av revisjonstjenester og kjøp av
sekretariatstjenester.

Det ble ikke foreslått eller vedtatt endringer i kommunestyret i forhold til den rammen som ble
foreslått fra kontrollutvalget. Ut fra dette foreslås slik fordeling av den samlede rammen:
Art
10800
10804
1099
1103
1116
1150
1160
1170
1375
1375

Beskrivelse
Godtgjørelse folkevalgte
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Faglitteratur/tidsskrifter
Bevertning
Kursavgifter og oppholdsutgifter
Kjøregodtgjørelse
Reiseutgifter (inkl.
parkeringsavgifter/bomavgifter)
Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag
IKS
Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag
IKS
Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon
110)

2018
42000
2 000
6 300
2 000
3 700
33 000
1 000
1 000
247 000
1 406 000

1 744 000

Vurdering
En tilrår kontrollutvalget å vedta en spesifisering av det samlede budsjett for 2018 for kontroll
og tilsyn som fremgår av forslaget til vedtak.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
20.02.2018

Saknr
08/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/139 - 1

Dersom kontrollutvalget ønsker å treffe et realitetsvedtak mht. noen av temaene som blir tatt
opp under eventuelt, må sak settes på sakslisten.

Godkjenning av dagens møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/139 - 2
Saksbehandlers forslag til vedtak
Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
Protokollen vil bli opplest for godkjenning i møtet.

Møtedato
20.02.2018

Saknr
09/18

