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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
11.06.2019

Saknr
24/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/162 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
Oversendelse av vedtak fra Verdal kontrollutvalg - Prosjektplan - kommunal anskaffelse av
bil

UNDERSØKELSE

Kommunale anskaffelser av bil
PROSJEKTPLAN

Verdal og Levanger
kommuner
MARS 2019

FR 1110

2

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN
Problemstillinger

Se avsnitt 3.1

Kilder til kriterier

Se avsnitt 3.2

Metode

Se avsnitt 3.3

Tidsplan

•

Tidsforbruk: Inntil 350 timer

•

Rapport leveres til KU-sekretær til tidspunkt fastsatt
etter dialog mellom revisjonen og sekretariatet

Prosjektteam

Oppdragsansvarlig revisor: Eirik Gran Seim,
eirik.seim@revisjonmidtnorge.no
Prosjektmedarbeider: Mette Sandvik,
mette.sandvik@revisjonmidtnorge.no
Styringsgruppe:
Tor Arne Stubbe
Sunniva Tusvik Sæter

Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved
gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema.

Kontaktperson Verdal

Rådmenn i Verdal og Levanger kommune eller den som

kommune

rådmannen delegerer

2 MANDAT

2.1

Bestilling

Kontrollutvalget i Verdal bestilte den 18.01.2019, sak 07/19, en undersøkelse av kommunens
anskaffelse av kjøretøy i perioden 2014 – 2018.
Bestillingen er basert på vedtak om fremtidig bestilling av undersøkelse innen anskaffelser,
sak 54/18, i kontrollutvalget i Verdal den 21.12.2018. Vedtaket henstiller til at undersøkelsen
gjøres i samråd med Levanger kommune.
På grunnlag av ovenstående bestillinger, vil denne undersøkelsen gjennomføres istedenfor
opprinnelig planlagt forvaltningsrevisjon i Verdal kommune «Planlegging og vedlikehold av
kommunal eiendom, veier og anlegg». Denne forvaltningsrevisjonen hadde planlagt oppstart i
september/oktober 2019, med levering i 2020.
Oppstart for revisjonens videre arbeid med undersøkelsen FR 1110 vil bli iht. de ovenstående
fastsatte datoer, med levering i 2020.
Etter samtaler med KU-sekretærer i Verdal og Levanger, forstår revisjonen at kontrollutvalgene
i Verdal og Levanger ønsker en felles revisjon på området.
Levanger og Verdal kommune etablerte Innherred Samkommune i 2004, senere opphørt i
2018. Anskaffelsene som skal undersøkes ble gjort i rammen av en felles innkjøpsavtale for
Innherred Samkommune.
Revisjonen vil på grunnlag av ovenstående, undersøke anskaffelser av kjøretøy i Verdal og
Levanger kommune samlet. Det kan bli nødvendig å justere undersøkelsens timeressurs
underveis, avhengig av prosjektets omfang.
KU-sekretær Verdal opplyser for øvrig at det bør gjennomføres en grundig undersøkelse av
hensyn til involverte parter, som ønsker å få en avslutning på saken.

2.2

Bakgrunnsinformasjon og organisering

Verdal og Levanger hadde i perioden 2014 – 2018 et samarbeid om anskaffelser av kjøretøy,
i rammen av Innherred Samkommune. Anskaffelsene var regulert gjennom en felles

rammeavtale. Kontrollutvalget ønsker mellom annet å undersøke om rammeavtalen i seg selv
er i henhold til regelverket, samt om de faktiske anskaffelsene er utført i henhold til
rammeavtalen. Bestillingen er grunnet i mistanker om feil anvendelse av regelverket ved
anskaffelser av kjøretøy i kommunene.
Saken har fått oppmerksomhet i media, blant annet på grunnlag av klage fra bilfirma på Verdal
som opplever at konkurranse på tilbud av kjøretøy ikke er blitt gjort etter regelverket.
Verdal kommune har ifølge KU-sekretær tatt ovennevnte sak alvorlig, og økt ansatt-ressurser
innen området innkjøp. Kontrollutvalget ønsker således en undersøkelse av de anskaffelser
som har blitt gjort i perioden 2014 - 2018, og ikke en undersøkelse av dagens ordning for
anskaffelser av kjøretøy.
Anskaffelser av kjøretøy i Levanger og Verdal kommune er i dag organisert gjennom Innherred
Innkjøp. Dette er et interkommunalt samarbeid hjemlet i § 27 i kommuneloven. Samarbeidet
omfatter følgende kommuner:
-

Levanger
Verdal
Inderøy
Steinkjer
Verran
Snåsa

Inderøy er arbeidsgiverkommune for alle som jobber med innkjøp i deltagerkommunene.
Innherred innkjøp utarbeider rammeavtaler, og gir dessuten råd og veiledning i
innkjøpsprosesser i deltagerkommunene.

3 PROSJEKTDESIGN
3.1

Problemstillinger

1. Er kommunens rammeavtale for innkjøp av kjøretøy 2014 – 2018 utarbeidet i henhold
til lov og forskrift om offentlige anskaffelser?
2. Er kommunens anskaffelser av kjøretøy i perioden 2014 – 2018 utført i henhold til
kommunens rammeavtale?

Herunder:
-

Er kommunens praktisering av opsjonsmulighet i rammeavtalen i henhold til
gjeldende rett?

-

Er evt. leasing utover rammeavtalens varighet i tråd med gjeldende rett?

-

Oversikt over biler kommunen har anskaffet i perioden mar. 2014 – des. 2018

-

Hadde kommunen i 2014-2018 tilstrekkelige ressurser og kompetanse for
anskaffelser, arkivering, journalføring, utarbeidelse av rammeavtale, utlysning av
mini-konkurranse m.m.

3. Er kommunens anskaffelser dokumentert i henhold til aktuelle bestemmelser og krav?

3.2

Overordna kriterier (kilder)

-

Lov om offentlige anskaffelser

-

Forskrift om offentlige anskaffelser

-

Veileder til lov om offentlige anskaffelser

-

Kommunenes rammeavtale for anskaffelse av kjøretøy

-

Kommunenes innkjøpsrutiner

3.3

Metoder for innsamling av data

Problemstillingene vil besvares ved hjelp av intervjuer, arkivgjennomgang samt gjennomgang
av kommunens rutiner og avtaler for anskaffelser.
Behovet for mengde av intervjuer i datainnsamlingen vil vurderes på grunnlag av
dokumentasjonen som gjøres tilgjengelig for revisor.

4 VURDERING AV KVALIFIKASJONER OG
UAVHENGIGHET
Revisor har vurdert gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen, og bekrefter at den vil bli
gjennomført med nødvendige faglige kvalifikasjoner og uavhengighet (RSK 001, 7-9).

Steinkjer, 08.03.2019

Eirik Gran Seim

Mette Sandvik

Oppdragsansvarlig revisor

Prosjektmedarbeider

Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER
Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
11.06.2019

Saknr
25/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/142 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2020 for
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 2 222 000.
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 2020 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.
Honorarene for revisjonstjenester og sekretariatstjenester vedtas på representantskaps
møtene for henholdsvis for Revisjon Midt-Norge SA og for KonSek Trøndelag IKS.
Levanger kommune kjøper i dag revisonstjenester for kr. 1 406 000,- Denne rammen skal
dekke kommunens behov for regnskapsrevisjon. Innenfor rammen stilles det videre årlig 550
timer til rådighet for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Revisor oppgir videre at
ressursbehovet for et gjennomsnittlig forvaltningsrevisjonsprosjekt er på ca. 300 timer.
Slik en har oppfattet det har selskapets representantskap gitt føringer om at utgiftsnivået i
selskapet kun kan justeres med kommunaldeflator. Den positive siden ved dette er at det
tvinger selskapet til å utvikle nye og mer effektive arbeidsprosesser. På den negative siden
vil det kunne bli stadig vanskeligere for selskapet å beholde og å rekrutere nødvendig
kompetanse.

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.
Kontrollutvalget mener det er behov for økt kontroll- og tilsynsaktivitet og har gitt føringer om
at det ser behov for økte rammer. Det legges derfor opp til økt møte- og besøksaktivitet i
2020. Det foreslås videre at det settes av kr. 350 000,- til kjøp av tjenester.
På bakgrunn av dette har en satt opp følgende forslag til budsjettramme og økonomiplan for
perioden 2020-2023 (alle tall i 2020 kr.):

Budsjett og
økonomiplan
2020-2023
Kontrollutvalget: Utgifter ifm
møteavvikling, faglig
oppdatering mv.
Kjøp av sekretariatstjenester
Kjøp av revisjonstjenester
Kjøp av tilleggstjenester
(revisjon)

Forslag

Anslag

2020

2021

2022

2023

126 000

126 000

126 000

126 000

340 000

351 000

361 000

372 000

1 406 000

1 406 000

1 406 000

1 406 000

350 000

350 000

350 000

350 000

Sum revisjonskostnad

1 756 000

1 756 000

1 756 000

1 756 000

Total ramme kontroll og tilsyn

2 222 000

2 233 000

2 243 000

2 254 000

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.
Etter kontrollutvalgets vurdering er det behov for økt kontroll- tilsynsaktivitet. Aktiviteten mht.
regnskapsrevisjon følger i det vesentlige av det lovgitte revisjonsmandatet. Dette blir for øvrig
utvidet når den nye kommuneloven trer i kraft, og med det blir kravene til kommunenes
egenkontroll innskjerpet. Bl.a. stilles nå krav til at regnskapsrevisor også skal gjennomføre
en forenklet etterlevelseskontroll (kontroll med at lov og vedtak etterleves) på enkelte
områder. Isolert sett vil dette kreve mer ressurser hos revisor.

Foruten regnskapsrevisjon er kontrollutvalgets viktigste verktøy forvaltningsrevisjon. Dersom
Levanger kommune ønsker å øke antall bestillinger til revisor, må det settes av større
ressurser. Det samme gjelder dersom Levanger kommune ønsker mer krevende prosjekter,
som eventuelt også fordrer innleie av ekstern fagkompetanse på det enkelte fagområdet.
Mange lovkrav er formulert som et krav om forsvarlighet (såkalt rettsbundet skjønn - som kan
overprøves av statlige myndigheter mv.). Kommunestyret kan og bør imidlertid også vurdere
hvorvidt kommunens frie skjønn utøves i samsvar med kommunens verdier og egne
retningslinjer mv. Dersom kommunestyret ønsker produksjonen vurdert opp mot slike og
andre faglige spørsmål vil krav om innleie av ekstern fagkompetanse ved
forvaltningsrevisjon o.l. kunne være aktuelt.
Både økt aktivitet og mer krevende leveranser til kontrollutvalget vil også kunne medføre økt
ressursbehov hos sekretariatet.
Det foreslås derfor at kontrollutvalget skjønnsmessig ber om en ekstra bevilgning til kjøp av
tjenester på kr. 350 000. Dette beløpet burde sette kontrollutvalget i stand til å bestille fler og
mer omfattende forvaltningsrevisjoner.

Kontrollutvalgets besøk ved Ytterøy skole og barnehage - det
oppsummerende notat
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
11.06.2019

Saknr
26/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
18/143 - 13
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget godkjenner det oppsummerende notat og ber om at det blir sendt på høring
til rådmannen, Ytterøy skole og -barnehage.
Vedlegg
Notat - Oppsummering etter besøket ved Ytterøy skole og -barnehage
Saksutredning
Kontrollutvalget var på besøk ved Ytterøy skole og -barnehage den 06.05.19. I etterkant av
besøket ba kontrollutvalget sekretær utarbeide et kortfattet notatet som oppsummerer
utvalgets besøk.
Utkast til notat følger vedlagt.
Vurdering
Dersom høringsvarene ikke medfører vesentlige endringer i notatet burde det ikke
være nødvendig å oversende notatet pånytt etter høring.

Notat
Fra:
Paul Ivar Stenstuen (paul.ivar.stenstuen@konsek.no)

Dato:

04.06.2019

Arkivsaknr:

18/143-14

Notat - Oppsummering etter besøket ved Ytterøy skole og barnehage
Dato for besøkene: 06.05.19

Tilstede ved Ytterøy skole:

Oddrun Laugsand

Tilstede ved Ytterøy barnehage:

Sissel Skjørstad

Tilstede fra kontrollutvalget:

Hans Heieraas, Anne Grete Hojem og Johan
Fossan

Tilstede fra Konsek:

Paul Stenstuen

Kort oppsummering
Besøkene ble gjennomført i 2 etapper, først ved Ytterøy barnehage deretter ved Ytterøy
skole.
Ledelsen ved de to enhetene innledet ved å gi en orientering om den enkelte enhet.

Ytterøy barnehage opplyste at:
•
•
•
•
•
•
•

Stor andel fremmedspråklige barn, samarbeidet med deres foreldre fungerer greit.
Nødvendig med tolking i visse situasjoner. Barnehagen har ansatte som mestrer det.
For å forberede overgangen til skole, har barna 3 besøk på skolen.
Tverretatlig samarbeid med andre kommunale enheter fungerer godt, oppleves som
positivt.
Kommunale barnehager har tett kontakt med hverandre.
Barnehagen holder til i nytt bygg, enkelte bygningsmessige småting gjenstår, som
hyller, oppheng for klær m.m. Bør være enkelt å få på plass.
Internkontroll og avvikshåndtering fungerer godt.

Ytterøy skole opplyste at:
•

Ytterøy skole er den minste kommunale skolen, men elevtallet er svakt stigende.

•
•
•

To-språklighet gir noen utfordringer, en fordel at det er bare ett fremmedspråk
Internkontroll og avvikshåndtering fungerer godt
Lærertetthet en utfordring. Innføring av ny læreplan vil koste betydelig, hvordan
finansiere alt innenfor dagens budsjett som er på 7,5 mill.?

Kontrollutvalget møtte ved begge enhetene en engasjert ledelse i nye og lyse lokaler.
Kontrollutvalget fikk imidlertid inntrykk av at begge enhetene var utålmodige mht. til den siste
finpussen og oppretting av mangler.
Kontrollutvalget ønsker å høre rådmannens syn på dette. Skyldes det budsjettsituasjonen
og/eller mangelfull kommunikasjon eller skyldes det andre forhold.

Paul Ivar Stenstuen
seniorrådgiver

Orientering fra rådmannen - kommunens oppfølging av
tilsynsrapportene vedrørende Stokkbakken
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
11.06.2019

Saknr
27/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/137 - 19
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Tilsyn Levanger kommune Stokkbakken omsorgssenter - Bruk av tvang etter pasient- og
brukerrettighetsloven 2019
Tilsyn Levanger kommune Stokkbakken omsorgssenter - Bruk av tvang etter pasient- og
brukerrettighetsloven 2017
Saksutredning
Fylkesmannen har gjennomført tilsyn ved samme enhet 2 år på rad med samme
hovedkonklusjon. Kontrollutvalget har derfor anmodet rådmannen om en orientering om
hvordan rapportene er og vil bli fulgt opp og om hvordan kommunen kan tilpasse seg slik at
lovkravet blir innfridd.
Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Orientering fra rådmannen - Status mht. kommunens økonomi og
vedtatte tiltak
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
11.06.2019

Saknr
28/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/137 - 16
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget ønsker å holde seg oppdatert om utviklingen i kommunens økonomi og om
virkningene av de vedtatte tiltak og har anmodet rådmannen om en orientering.
Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Orientering fra rådmannen - Status mht. helse- og velferdsområdet
– tilpasning av drift/aktivitetsnivå
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
11.06.2019

Saknr
29/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/137 - 17
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget har anmodet rådmannen om en orientering om status for helse- og
velferdsområdet – tilpasning av drift og aktivitetsnivå.
Rådmannen har fått følgende stikkord for denne orienteringen:
Hvilke analyser er gjort/skal gjøres for å avdekke hvordan kommunen kan levere
tilfredsstillende behovsdekning innenfor de lovpålagte krav til lavest mulig kostnad?
Herunder, hvordan jobbes det for å identifisere forbedringspunkter/innsparingspotensialer?
Vurdering
En mulig tenkbar innfallsvinkel vil for eksempel kunne være å gjennomføre komparative
analyser for å avdekke om det er områder hvor sammenlignbare kommuner gjør det bedre,
og om man i så fall kan lære noe av deres løsninger.

Orientering fra rådmannen - Status mht. oppvekstomorådet –
tilpasning av drift/aktivitetsnivå
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
11.06.2019

Saknr
30/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/137 - 18
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget har anmodet rådmannen om en orientering om status for oppvekstområdet –
tilpasning av drift og aktivitetsnivå.
Rådmannen har fått følgende stikkord for denne orienteringen:
Hvilke analyser er gjort/skal gjøres for å avdekke hvordan kommunen kan levere
tilfredsstillende behovsdekning innenfor de lovpålagte krav til lavest mulig kostnad?
Herunder, hvordan jobbes det for å identifisere forbedringspunkter/innsparingspotensialer?
Vurdering
En mulig tenkbar innfallsvinkel vil for eksempel kunne være å gjennomføre komparative
analyser for å avdekke om det er områder hvor sammenlignbare kommuner gjør det bedre,
og om man i så fall kan lære noe av deres løsninger.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
11.06.2019

Saknr
31/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/162 - 1

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

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
11.06.2019

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/162 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra dagens møte godkjennes.

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

Saknr
32/19

