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

Møtested:

06.05.2019
• Oppmøte ved Fergeleie
(Fergeavgang kl. 09:15)
• Besøk ved Ytterøy barnehage
• Lunsj/forflytning
• Besøk ved Ytterøy skole
• Kontrollutvalget oppsummerer

kl. 09:00
kl. 10:00
kl. 12:00
kl. 13:00
kl. 15:00

Ytterøy skole/barnehage

Møtedeltakere:
Hans Heieraas
Asbjørn Folkvord
Anne Grete Hojem
Johan Fossan
Mette Jørstad
Forfall:
Andre møtende:
Paul Ivar Stenstuen

Kopi:
Ordfører, revisor og rådmannen
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, 29.04.2019

Hans Heieraas (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Stenstuen
Seniorrådgiver, Konsek
Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
20/19
21/19
22/19
23/19

Sakstittel
Referatsaker
Besøk ved Ytterøy skole og Ytterøy barnehage
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/79 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:

Møtedato
06.05.2019

Saknr
20/19

Besøk ved Ytterøy skole og Ytterøy barnehage
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
06.05.2019

Saknr
21/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
18/143 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretær om å utarbeide et kortfattet referat som oppsummerer
kontrollutvalgets inntrykk.

Ikke trykte vedlegg
Kontrollutvalgets sak 16/19

Saksutredning
Kontrollutvalget har satt av tid å besøke et utvalg av kommunens enheter i 2019.
Kontrollutvalget ønsker nå å avlegge Ytterøy skole og Ytterøy barnehage et besøk.
Program for besøket ved Ytterøy barnehage
· Presentasjoner
· Kontrollutvalget og formålet med besøket.
· Ytterøy barnehage
· Kontrollutvalget og formålet med besøket.
· Ytterøy skole
· Kontrollutvalget og formålet med besøket.
· Ytterøy barnehage
· Orientering fra barnehagen vedrørende
· Overgangen mellom barnehage og skole
· Samarbeid mellom barnehage og hjem
· Tverrfaglig/tverretatlig samarbeid
· Fremtidig fokus og systemrettet arbeid
· Hva må eventuelt fortsatt komme på plass for at barnehagen skal nå sine mål
(suksessfaktorer)
· Overgangen mellom barnehage og skole
· Samarbeid mellom barnehage og hjem
· Tverrfaglig/tverretatlig samarbeid
· Fremtidig fokus og systemrettet arbeid
· Hva må eventuelt fortsatt komme på plass for at barnehagen skal nå sine mål
(suksessfaktorer)
· Orientering fra barnehagen vedrørende internkontroll og avvikshåndtering
· Åpen post hvor også ansatte og representanter for barnas foreldre kan bidra med
informasjon.
· Omvisning
En ser for seg en slik tidsramme for besøket ved barnehagen 10:00-12:00, med
lunsj/eventuelle forflytning fra 12:00 til 13:00.

Program for besøket ved Ytterøy skole
· Presentasjoner
· Kontrollutvalget og formålet med besøket.
· Ytterøy skole
· Kontrollutvalget og formålet med besøket.
· Ytterøy skole
· 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)
· 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
· Åpen post hvor også ansatte, elevrepresentanter og representanter for foreldrene kan
bidra med informasjon.
· Omvisning
En ser for seg en slik tidsramme for besøket ved skolen 13:00-15:00. Deretter settes et kort
møte i kontrollutvalget for å diskutere utvalgets inntrykk.
Programmet vil bli lagt fram for kontrollutvalget i møte den 30.04.19, som eventuelt vil kunne
gjøre justeringer.

Vurdering
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
som oppsummerer kontrollutvalgets inntrykk.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
06.05.2019

Saknr
22/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/79 - 3

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

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
06.05.2019

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/79 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Saksutredning
Protokollen fra dagens møte vil bli opplest for godkjenning i møtet.

Saknr
23/19

