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Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 24.11.2020 36/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/437 - 1 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Følgende referatsaker vil bli referert: 
Formanskapets sak 156/20 
 
 
 
 



  
Orientering fra kommunedirektøren  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 24.11.2020 37/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/91 - 8 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
Vedlegg 
Innherred 191020 - Levanger får kritikk fra FM 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har anmodet kommunedirektøren om en orientering om bruk av tvang, jf. 
Statsforvalterens oppfølging av tidligere tilsyn. 
 
Kontrollutvalget ønsker også en orientering om fra Barnevern, Oppvekst og Pleie og velferd i 
tilknytning til vedlagte oppslag i media. Fokus her ønskes på opplæring og da spesielt mot de 
ulike roller, arbeids- og ansvarsfordeling og taushetsplikt kontra aktivitetsplikten. 
 
Orienteringen vil bli gitt i møtet, men kontrollutvalget ønsker kommunedirektørens svar 
skriftlig. 
 
 

























  
Bestilling av forvaltningsrevisjon - Evaluere planlegging, 
prosjektering og bygging  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 24.11.2020 38/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/91 - 9 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget opprioriterer prosjekt vedrørende planlegging, prosjektering og 
oppføring av bygg. 

2. Kontrollutvalget ønsker å evaluere 2 byggeprosjekter: 
a. Bygging av barne, ungdomskole, barnehage og samfunnshus på Ytterøy. 
b. Bygging av nye brannstasjoner. 

3. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling til revisor. 
4. Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder myndighet til å godkjenne bestillingen. 

 
Ikke trykte vedlegg 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret vedtok plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og sluttet seg til 
kontrollutvalgets prioriteringer i planen, sak 39/20: 
 

1. «Kommunens drift, økonomi, budsjetteringsprosesser og budsjettoppfølging 
2. Helse- og omsorgstjenester 
3. Kommunens arbeid med kvalitetsforbedringer – avviksmeldinger (internkontroll) 
4. Kommunens kriseberedskap 
5. Samspillmodellen 
6. Selskapskontroll Levanger Arena KF/Levanger camping 
7. Rus- og psykiatri 
8. Kommunens eierskapsforvaltning, strategier, informasjonsflyt og 

oppfølgingsrutiner» 

 
Kontrollutvalget ble delegert myndighet til å gjøre endringer i løpet av planperioden. 
 
Det er igangsatt en ekstern gjennomgang/evaluering av Helse og velferdsområdet. Rapport 
ventes i begynnelsen av desember 2020. 
 
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjon vedrørende internkontroll i Helse og velferd 
den 22.05.19. I vedtaket ba kommunestyret administrasjonen vurdere hvorvidt rapportens 
konklusjoner hadde overføringsverdi til andre virksomhetsområder. 
 
Kommunestyret behandlet sak «Oppfølging av rapport vedrørende forvaltningsrevisjon 
knyttet til rådmannens internkontroll» i møtet den 24.06.20. 
 
I saksfremlegget kan vi bl.a. lese følgende: 
«Kommunedirektøren ser at flere av rapportens punkter har overføringsverdi til andre 

områder i kommunen. I den sammenheng er det bl.a. iverksatt et arbeid med strategisk 
kompetanseplan og innføring av KS Læring som er en nasjonal elektronisk løsning for 
deling av kunnskap og kompetanse for ansatte i kommuner og fylkeskommuner. 



Strategisk kompetanseplan vil bl.a. omhandle felles kompetansebehov/planlegging på 
tvers av tjenester og enheter. Arbeidet med planen skal være ferdig innen utløpet av 
2020.» 

 
Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken: 

1. «Saken tas til orientering. 
2. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren snarest tar tak i 

delegasjonsrekken på administrativt nivå for å tydeliggjøre ansvar og oppgaver 
der det er delegert ansvar i enhetene. 

3. Det legges fram en sak for kommunestyret i løpet av oktober 2020 som viser 
hva som er gjort for å bedre internkontrollen på dette området.» 

 
Vurdering 
Det synes hensiktsmessig å avvente resultatene fra pågående arbeid før prioriteringene fra 1 
til og med 3 vurderes igangsatt. Videre synes det ikke hensiktmessig å igangsette prioritering 
nummer 4 før pågående pandemi er tilbakelagt. 
 
Det foreslås derfor at kontrollutvalget opprioriterer prioritering nr. 5 og foretar en bestilling til 
revisor iht. dette.  
 
En ser for seg at prosjektet vil kunne ha 2 faser. Revisor kan evaluere og levere rapport for 
allerede avsluttet prosjektarbeid (hos kommunen). Prosjektarbeid (hos kommunen) som 
fortsatt pågår kan evalueres underveis med rapport etter at prosjektene er avsluttet. 
 
 



  
Mediestrategi og synlighet  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 24.11.2020 39/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/63 - 13 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til medie- og kommunikasjonsstrategi. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren sørge for at kontrollutvalget er godt synlig 

på kommunens nettsider. 
3. Kontrollutvalget ber om at medie- og kommunikasjonsstrategien blir oversendt 

kommunestyret til orientering. 

 
Vedlegg 
Medie og kommunikasjonsstrategi 
 
Ikke trykte vedlegg 
Kontrollutvalgets sak 31/20 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet sak «Medieprofil og kommunikasjonsstragi» i møtet den 01.10.20, 
og fattet slikt vedtak: 

1. «Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide et forslag til mediestrategi basert på 
diskusjonen i møtet.  

2. Kontrollutvalget ber sekretær avklare med kommunen hvordan kontrollutvalget kan 
gjøres mer synlig på kommunens nettside.» 

 
Det er nå utarbeidet et forslag til medie- og kommunikasjonsstrategi, se vedlegg. 
 
 
Vurdering 
Det fremlagte forslag til medie- og kommunikasjonsstrategi synes å være et godt 
utgangspunkt for å fremme synlighet, åpenhet og dialog. Det anbefales derfor at 
kontrollutvalget tiltrer forslaget til vedtak. 
 
 



Medie- og kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget. 
 

Kontrollutvalgets oppgaver 
Kontrollutvalget i Levanger kommune skal på vegne av komunestyret forestå det 
løpende tilsynet med kommunens forvaltning. Utvalget skal også sørge for at 
kommunens eierinteresser i selskaper blir ivaretatt. 
 
Gjennom sin virksomhet skal kontrollutvalget se til at forvaltningen av kommunen 
er i tråd med politiske vedtak, lov- og regelverk. Utvalgets arbeid bidrar til å styrke tilliten til 
den kommunale forvaltningen, det bør derfor være preget av størst mulig grad av 
åpenhet. 
 
Om mediestrategien 
Kontrollutvalget ønsker å være kjent for innbyggere og brukere av kommunens 
tjenester, og synlig for ansatte og politikere i kommunen. Gjennom medie- og 
kommunikasjonsstrategien ønsker kontrollutvalget å tydeliggjøre hvor og hvordan utvalgets 
medlemmer kan kommunisere med de nevnte gruppene: 
 

1. Utvalget ønsker å være synlig for innbyggere og brukere av kommunens tjenester. 
a. Kontrollutvalgets medlemmer er tilgjengelig for media i den grad de selv 

ønsker det. Medlemmene kan uttale seg om alle saker som utvalget har til 
behandling. 

b. Kontrollutvalgets medlemmer kan være aktiv i sosiale media i den grad de 
selv ønsker det. Medlemmene kan uttale seg om alle saker som utvalget har 
til behandling. 

c. Kontrollutvalgets leder står for kontakten med media på vegne av utvalget. I 
saker som er av allmenn interesse kan utvalgets leder kontakte media for å 
sørge for at sakene får mediedekning. 

d. Kontrollutvalgets medlemmer, som har verv og offentlige roller utenom 
kontrollutvalget, må være seg bevisst de ulike rollene i kontakten med media.  

2. Kontrollutvalget ønsker å være synlig for ansatte og politikere i kommunen. 
a. Utvalget skal legge fram egne saker for kommunestyret.  
b. Revisjonsrapporter skal legges fram som orienteringssaker for aktuelle utvalg, 

for å bidra til å gjøre innholdet i kontrollarbeidet kjent.  
c. Kontrollutvalget skal ha en aktiv dialog med øvrige politikere, råd, utvalg og 

ombud samt kommunedirektøren og administrasjonen. Kontrollutvalget skal 
avlegge besøk ved kommunale virksomheter og til selskaper som kommunen 
har eierinteresser for å skape oppmerksomhet om utvalgets rolle i 
organisasjonen og kommunalt eide selskaper. 

d. Medie- og kommunikasjonsstrategien er ikke begrensende for medlemmenes 
kontakt med media, eller for deltakelse i sosiale media. 

3. Kontrollutvalget ønsker å være godt synlig på kommunens hjemmeside. 



  
Vurdering av medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 24.11.2020 40/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/63 - 12 
 
Forslag til vedtak 

1. Levanger kontrollutvalg vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn med 
virkning fra 1.1.2021. Medlemskontingenten for 2021 belastes konto for medlemskap.  

2. Kontrollutvalget gir stemmeretten på årsmøtet i FKT til ……… 
3. Kontrollutvalget ber om en dialog med ordfører mht. en eventuell avgrenset 

videredelegering av myndighet til å avgi høringsuttalelser og/eller koordinering når det 
gjelder kommunens syn vedrørende regelendringer mv. som berører kontrollutvalgets 
myndighets- og ansvarsområde. 

 
Ikke trykte vedlegg 
https://www.fkt.no/bli-medlem/ 
 
Saksopplysninger 
Forum for kontroll og tilsyn (FKT) er en organisasjon som har som formål å være en møte- 
og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i 
kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. Medlemmer er kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg og deres sekretariater. Det eksisterer pr. i dag ingen andre organisasjoner som 
organiserer kommunale kontrollutvalg. 
 
Forum for kontroll og tilsyn ble opprettet i 2005, etter en kommunelovendring i 2004, da det 
ble innført bestiller-/utførermodell mellom kontrollutvalg og revisjon. Forumets primære 
oppgaver er: 
 

· Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn 
· Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene 
· Være en arena for erfaringsutveksling 
· Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av 

revisjonsoppdrag 

 
Andre oppgaver for forumet kan være: 

· Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver 
· Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer 
· Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er 
· Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat 
· Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar 

 
Medlemmene har stemmerett på årsmøtet i FKT. Det må derfor velges en person som gis 
stemmerett på årsmøtet i FKT. 
 
Tidvis vil en som medlem kunne bli invitert til å ta stilling til uttalelser fra FKT vedrørende lov- 
og forskriftsendringer innenfor kontrollutvalgenes ansvarsområde.  
 
Medlemskap koster i 2021 kr. 9 000,00 for kommuner med Levanger kommunes størrelse, jf. 
oversikten under.  

https://www.fkt.no/bli-medlem/


 
Kontingentsatser for 2020 og 2021: 
Kommune 0 – 5 000 innb.:                                         kr   3 500 
Kommuner 5 001 – 10 000 innb.:                              kr   7 000 
Kommuner 10 001 – 20 000 innb.:                           kr   9 000 
Kommuner 20 001 – 50 000 innb.:                           kr 12 000 
Kommuner med mer enn 50 000 innb.:                            kr 15 000 
Fylkeskommuner:                                                         kr 15 000 
Sekretariater:                                                                 kr   9 000 
  
 
Vurdering 
KonSek Trøndelag IKS er medlem i Forum for kontroll og tilsyn. Sekretær kunne på denne 
bakgrunn valgt å avstå fra å gi en vurdering av saken og fra å gi en anbefaling til vedtak.  
 
Det er imidlertid ingen andre organisasjoner med kontroll og tilsyn innenfor kommunal sektor 
som Levanger kontrollutvalg kan velge å melde seg inn i. Spørsmålet kontrollutvalget må ta 
stilling blir derfor redusert til hvorvidt kontrollutvalget ønsker å kunne delta i den faglige 
utviklingen innenfor kontroll og tilsyn. Og ikke minst vil et medlemskap tillegg kunne bidra til 
faglig utvikling og en styrkning av kontrollutvalgets egne bestillinger til revisor. 
 
Sekretær er p.t. selv medlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Enkelte vil kunne 
se FKT som en "konkurent" til NKRF. På grunn av dette og etter en helhetsvurdering finner 
sekretær derfor allikevel å kunne anfale Levanger kontrollutvalg å melde seg inn i FKT.  
 
Oppnevnelse av person som gis stemmerett på årsmøte i FKT gir ikke automatisk myndighet 
til å binde kommunen. Hvorvidt det er nødvendig å innhente slik myndighet i forkant må 
vurderes fra sak til sak. Dette vil imidlertid trolig ikke bli aktuelt. 
 
Myndighet til å avgi høringsuttalelser vedrørende regelendringer mv. innenfor utvalgets 
ansvarsområde kan videredelegeres til kontrollutvalget. Det vil imidlertid uansett kunne være 
behov for avklaringer og koordinering slik at kommunens organer i størst mulig grad fremmer 
samme syn på samme sak. På denne bakgrunn vil en anfale at kontrollutvalget ber om en 
dialog med ordfører. 
 
 
 
 
 
 



  
Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 24.11.2020 41/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/63 - 11 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2021" for sin 
virksomhet i 2021. 

2. Kontrollutvalget ber Kommunedirektøren merke seg kontrollutvalgets møtedatoer. 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering 
 
Vedlegg 
Årsplan 2021 for Levanger kontrollutvalg 
 
Saksopplysninger 
Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2021 følger vedlagt denne saken. 
Årsplanen for 2021 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et 
overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets 
virksomhet. Det legges opp til 5 møter i 2021.  
 
Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i 
løpet av året.  
 
Vurdering 
Kontrollutvalget har ikke mange møter i løpet av året. Av hensyn til revisors arbeid og annet 
som måtte oppstå, bør kontrollutvalget alltid ha rom innenfor planen til å endre datoer samt til 
å foreta eventuelle nødvendige omprioriteringer. 
 
Årsplanen sendes derfor normalt til kommunestyret til orientering og ikke til vedtak. 
 
Saken legges med dette frem for diskusjon i møte. 
 
 



Års- og møteplan for Levanger kontrollutvalg  
 

Aktiviteter/saker 23.02 27.04 01.06 07.09 09.11 

Orientering fra kommunedirektøren X X X X X 

Vedtaksoppfølging   X    

Etterlevelseskontroll   X   

Årsmelding for kontrollutvalget  X     

Budsjett for kontrollutvalget     X  

Revisjonsstrategi    X  

Budsjettkontroll   X    
Kontrollutvalgets uttalelse om 
årsregnskap og årsberetning 

 X    

Bestilling –  
forvaltningsrevisjon/ eierskapskontroll 

 X  X  

Prosjektplan – 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll X    X 

Rapport – forvaltningsrevisjon/ 
eierskapskontroll    X   

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighetserklæring    X  

Års- og møteplan     X 

Virksomhetsbesøk      
 

 



  
Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 24.11.2020 42/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/437 - 2 
 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom kontrollutvalget ønsker å fatte et vedtak 
knyttet til et tema som tas opp i møte må egen sak om dette settes på sakslisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 24.11.2020 43/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/437 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
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