Vi har gjort oss noen tanker rundt pkt. 1 og også benyttet informasjonen som er lagt ved til dette
dialogmøtet for å underbygge det. Vi bruker derfor de samme benevnelsene som i dokumentet.

Teknisk – drift
Vi vet at det er store utfordringer på etterslep av nødvendig vedlikehold på kommunal infrastruktur
og kommunale eiendommer. Vi er bekymret over nedslitte lokaler blant annet på Åsen skole og
Levanger bo og aktivitetssenter. Vi ser videre at det er mye å gå på når det gjelder å få ned
energiforbruket. Det er ikke greit å redusere vaktmestertjenesten på grunn av økte energikostnader.
Sykefraværet hos renholdere bekymrer oss.

Bygg, veg – prosjektering
Det er en utfordring at det ikke er utlyst stillinger for å dekke opp mangelen av prosjektledere. Vi
mener det er viktig å få på plass disse så raskt som mulig slik at vi får planlagt og kommet i gang med
de vedtatte investeringsprosjektene.

Helse
Når det gjelder helse og omsorg er vi bekymret for om vi er godt nok rustet til å ta i mot og gi et
forsvarlig og riktig tilbud til en økende gruppe eldre mennesker. Vi vet at det også i Levanger er
vanskelig å få tak i kvalifiserte medarbeidere innenfor helseområdet. Vi er nå i gang med en
evalueringsprosess med en gruppe blant annet satt sammen av flere politikere. Vi er spent på hvilke
resultater denne gruppen kommer fram til. Vi mener der er grunnlag for effektivisering av drift, ta i
bruk velferdsteknologi og jobbe smartere uten at dette skal gå på bekostning av tilbudet til brukerne.

Skole og oppvekst
Dette er et omfattende tema med mange grupperinger og komplekse saker. Det er derfor vanskelig å
peke ut eksakte områder hvor vi mener det er risisko for å ikke nå målene. Vi vet at det hele tiden er
en utfordring å holde seg innenfor budsjettene og på noen områder er det ekstra krevende som
innenfor barnevern. For oss er det viktig at barn og unge får den undervisningen og den hjelpen de
har krav på innenfor den rammen vi har til rådighet. Vi er imidlertid bekymret for om rammene som
legges er nok og om lovpålagte krav ikke nås som følge av mangel på ressurser. Når det er sagt er vi
opptatt av effektivisering av drift også innenfor dette området, økte budsjettrammer løser ikke
nødvendigvis alle utfordringer.

Spørsmål 2. Forvaltningsrevisjon
Vi har gått gjennom tidligere forvaltningsrevisjoner i tillegg til at vi legger til grunn risikoområdene
når vi foreslår noen mulige forvaltningsrevisjoner.
1. Vi har en rekke interkommunale selskap hvor vi da naturlig har begrenset innsyn. Vi ser
derfor viktigheten av å gjøre en forvaltningsrevisjon for å få et bedre grunnlag og forståelse
når vi skal gjøre vedtak som har betydning for økonomi og samfunnsutvikling. I den
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forbindelse kunne vi etter hvert tenkt oss en forvaltningsrevisjon av Trønderhallen som nå er
slått sammen Moan fritidspark.
Ulike tema innenfor skole og oppvekst har tidligere vært tema i forvaltningsrevisjon. Vi kunne
tenkt oss en revisjon av møtet mellom voksne og elever med spesielt fokus på krenkende
adferd.
Helse – også her har det tidligere vært gjort forvaltningsrevisjon. Avhengig av hva utvalget
som er satt ned kommer fram til i sin konklusjon, kunne vi tenkt oss en oppfølging av dette.
Har vi riktig bemanning, har vi riktig dekning av plasser innenfor det behovet brukerne har,
da tenker jeg på om det gis institusjonsplass til de som trenger det og omsorgsbolig til de
som trenger det.
Teknisk – drift. Bruker vi ressursene riktig, er det grunnlag for effektivisering ol.
Samspillsmodellen

